
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRAREUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTASESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 01 DE JUNHO DE 2020. 

Presidência do vereador Denilson Augusto do Nascimento 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 

vereadores: Danilo Junior de Oliveira (MDB),Evair Messias Pereira (PSC),Francisco Ronivaldo Rodrigues 

(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Marcio Domingues Andrade 

(PDT),Reginaldo Marques dos Santos (MDB) e Welington dos Reis dos Santos (MDB).Em seguida foi aberto 

o PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Inscritas antecipadamente para fazer uso da tribuna, as 

servidoras do departamento de saúde, Senhoras: Edina Andrade, Monica Emídio, e Cláudia Helena que 

farão esclarecimentos sobre a pandemia do corona vírus, tendo sido concedido prazo máximo de quinze 

minutos para que as inscritas se manifestassem. No uso da palavra as servidoras comentaram estavam 

presentes nesta reunião, como membros do comitê, para esclarecer aos vereadores e a população de 

Fortaleza de Minas sobre o trabalho das mesmas diante a pandemia do corona vírus. Disseram que esta 

pandemia está assolando todo Brasil, que há mais ou menos três meses foram tomadas algumas medidas 

no município, foram expedidos alguns decretos dos quais estão tentando trabalhar seguindo os mesmos. 

Falou sobre as barreiras sanitárias que foram montadas no município, e que procuraram equipar a 

Policlínica Municipal com o máximo que puderam, bem como, todos os setores da saúde da cidade. Disse 

ter comprado EPI's para os funcionários e que atualmente não está faltando nada neste sentido. Em relação 

ao boletim informaram que está bem tranquilo porque o trabalho foi iniciado já há algum tempo. 

Informaram que diante da pandemia o Estado hoje se encontra confortável, mas, estão com medo de 

perder este controle e vir a aumentar os casos na região, isso porque foram feitas algumas barreiras de 

contenção e no início estas barreiras foram fechadas, porém, observaram que a proliferação do vírus 

estava chegando próximo ao município e por isso optaram em fazer de novo estas barreiras. Falaram sobre 

críticas recebidas em relação ao fato de terem que restringir a entrada de alguns automóveis e pessoas de 

outras cidades em nosso município. Salientaram que esta decisão foi tomada também por várias cidades da 

região. Que estão um pouco preocupadas e estão aqui para pedir ajuda dos vereadores porque ao nível de 

Fortaleza de Minas, está havendo muitas festas na cidade, está tendo comércios com muita aglomeração 

além de um grande número de pessoas circulando pelas ruas sem usar máscara. Disseram que estão 

fazendo o que podem, mas as pessoas não estão respeitando o trabalho das profissionais. Que recebem 

denúncia vinte e quatro horas, que tentam ir atrás destas denúncias apesar de não poderem entrar nas 

residências das pessoas e por isso o que fazem e orientar as pessoas para que sejam feitas visitas 

futuramente e não neste momento. Falaram que neste momento estão tranquilas, que a Santa Casa de 

Passos e porta de entrada para os pacientes de Fortaleza, mas, todos sabem que a região inteira tiver 

muitos casos poderá superlotar a unidade de saúde. Comentaram que um paciente ao ir para UTI ficará na 

unidade por vinte dias, que em Fortaleza não há graças a Deus nenhum caso confirmado, mas, não sabem 

até onde conseguirão segurar porque se a população não ajudar e fizer sua parte ficará complicado. 

Enfatizaram que estão tentando de todas as maneiras e que se questionarem se a policlínica está 

preparada, a resposta é que está em termos, porque existe uma unidade de saúde, na qual a administração 

autorizou que adquirissem que o precisarem, tendo sido adquiridos EPI's para todos os funcionários, que 

estão tentando comprar teste rápido visando testar os casos suspeitos. Que os valores são exorbitantes 

mas já estão cotando e mesmo assim tem pedido o apoio da população e estão nesta reunião para pedir o 

apoio dos vereadores porque se na região houver muitos casos a santa casa será superlotada aí não irá 

adiantar a população bater na porta dos vereadores, do prefeito, do secretário de saúde e dos funcionários, 

menos ainda chamar a polícia na policlínica e chutar a porta do local. Que depois que santa casa informar 

que não tem vaga e que não tem como receber o paciente de Fortaleza não vai adiantar. Ressaltaram que 

estão pedindo prevenção à população, que fiquem em casa, usem máscara, não abusem nos comércios 

porque infelizmente no último fim de semana observou que a cidade inteira estava em festa, mesmo 

havendo crianças, idosos e pessoas do grupo de risco. Agradeceram todos os servidores que tem ajudado 



nas barreiras sanitárias, lembrando que atualmente os servidores da educação também estão ajudando. 

Citou os demais setores que estão envolvidos salientando que estão fazendo um ótimo serviço, mas, não 

haverá jeito se a população não ajudar e fizer sua parte. Pediram a todos que abracem esta causa e que 

não deixem o vírus chegar em Fortaleza. Que tenham um pouco mais de paciência porque esta situação irá 

passar, porem, com a ajuda de todos. Reforçaram em relação a prevenção e informaram que de tudo que 

já foi feito até o momento sempre foi seguindo um protocolo desde o início da pandemia. Esclareceram 

que sempre foram bem orientadas pela Regional da Saúde e então nada que está sendo feito no município 

é apenas ideia das profissionais deste município. Informaram que existe cópia do referido protocolo a 

disposição dos vereadores, que deste protocolo foram várias notas técnicas que saíram praticamente toda 

semana uma nova situação, isso porque a covid-19 é um vírus novo ninguém sabe o que ele vai fazer com 

cada um. Enfatizado mais uma vez que a situação é séria. Deixaram claro que nada do que estão fazendo na 

cidade é invenção das profissionais da saúde do município, e o fato é que estão seguindo normas e a 

medida que vão surgindo novidades estão procurando se adequar. Relataram que pode ser que todos 

sejam contaminados pelo vírus que o apelo em relação ao apoio da população é muito sério e que o intuito 

do comitê é de que o vírus não venha em massa, não pegue em muita gente pois assim o setor da saúde 

dará conta de atender todos estes casos. Frisaram que o vírus vai chegar, que se ainda não está no 

município alguém vai trazer, e geralmente são que vem fazer visitas, ou o povo de Fortaleza que precisa 

sair da cidade para trabalhar, tendo as mesmas que resguardar quem está em casa. Salientaram que o 

perfil epidemiológico do município tem muito a ver com a cidade de Passos porque a população depende 

muito daquela cidade. Sobre os testes rápidos disseram que no município já existem alguns que foram 

adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde, porém, é seguido protocolo e por isso existe nota técnica 

que diz qual grupo fará este teste rápido que são: as pessoas assintomáticas que evolui para uma síndrome 

respiratória aguda, ou seja, aquela pessoa que será encaminhada para a santa casa. Também será feito o 

teste em cidadãos que vierem a óbito, assim como, residentes em asilos e crianças que frequentassem 

creches caso houve estas situações no município. Informaram também que tem direito a fazer este teste o 

profissional da saúde e os policiais, assim como, seus familiares. Esclareceram ainda que contam com o 

SUABE que é aquele que dá a doença em tempo real, o material é coletado e naquele instante o exame irá 

mostrar que a pessoa está com a doença. Já o teste rápido está mais relacionado aos anticorpos da pessoa, 

então pode ser uma doença que a pessoa esteja com ela agora ou que adquiriu há sete ou catorze dias 

atrás. Esclareceram que o teste rápido é mais para ver o perfil da cidade. Que o que veio do Estado é o 

teste rápido mas o município também possui o SUABE e se aparecer uma síndrome respiratória a policlínica 

tem um kit e mandando o material coletado para BH já é encaminhado outro teste SUABE. Em relação ao 

fato de a prefeitura estar tentando adquirir os testes rápidos para atender a população, relataram que 

epidemiologicamente falando, não será feito de qualquer jeito, será montada estratégias para ver como 

serão feitos estes testes porque querem ver como está a circulação do vírus na cidade e no município. 

Continuando reafirmaram que foram novamente implantadas no município as barreiras sanitárias que 

contam com o trabalho dos funcionários da saúde, reciclagem e educação. Sobre a Policlínica e o PSF foi 

montada sala que temo nome de isolamento gripal e todo paciente que chega na unidade com sintomas, 

desce para esta sala onde é feita a triagem e consulta médica e nesta consulta o médico identifica se tem 

ou não a necessidade de notificar. Toda pessoa que é notificada passa pela enfermeira da epidemiologia, 

Sra. Claudia Helena, a qual leva para o PSF e é acompanhado pela enfermeira e pelo médico do PSF. Que 

este acompanhamento é para verificar se a pessoa teve sintomas diferentes do dia da notificação. Foram 

montados EPI’s com kits que ficam na policlínica e no PSF e caso necessário é utilizado para atender o 

paciente. Quando necessário o isolamento, possuem o desfibrilador caso seja necessário entubar. 

Informaram que o município ainda possui o respirador, porque após fazer cotação observaram que valor do 

aparelho fica entre cento e setenta e cento e cinquenta mil reais, mas, caso chegue paciente que tenha 

necessidade de ser entubado, é feito contato com o SAMU que pode vir ou não buscar este paciente na 

hora porque como todos sabem a base é em Passos mas atende outros municípios então pode demorar ou 

não, lembrando que todo paciente entubado hoje não pode ser ambusado e por isso foi adquirido filtro o 

qual dificulta a passagem da infecção. Salientaram que no inicio da pandemia não havia recurso financeiro 



específico para o covid, mas, dia 31/03 e 14/04 o município recebeu recursos no valor de mais ou menos 65 

mil reais. Que atualmente há em caixa quase 43 mil reais  para ser gasto com as despesas em relação a 

pandemia. Que antes do dia 31/03 já haviam adquiridos vários EPI’s e materiais que foram pagos com 

recursos próprios. Que o valor de 43 mil será diminuído porque já foram feitas despesas que serão pagas 

com este valor. Sobre os testes rápidos disse que não foram adquiridos ainda porque no inicio foi feita 

cotação, e logo foram avisados através de uma nota de esclarecimento que era para terem calma para 

adquirir porque muitos testes vieram falsificados, por isso, resolveram dar uma acalmada e logo chegaram 

os testes do Ministério da Saúde. Falaram novamente que deve ter o cuidado de manter a prevenção, o 

isolamento social visando retardar a chegada do vírus no município. Disseram que a santa casa 

disponibilizou mais leitos mas como atende várias cidades da região e até algumas cidades mais longes, 

então existe o medo de que se o município precisar não ter vaga pois, quanto mais tarde o vírus chegar 

mais chance as pessoas tem de vida. Ao final agradeceram a população e pediram mais empenho de todos 

tanto com o isolamento quanto com o uso de máscaras que foram doadas, além da lavagem das mãos. 

Tendo dito ainda que estariam à disposição desta Casa Legislativa que sempre foi parceira ajudou e ajuda. 

Após o Presidente disse que seria concedido três minutos que cada vereador que quisessem tirar dúvidas, 

antes porém, agradeceu a presença das profissionais da saúde as quais não estão medindo esforços, e 

estão na luta no combate deste novo vírus. Em nome das presentes na reunião agradeceu a todos os 

servidores da área de saúde que estão a frente e colocando a vida em risco. Enfatizou que a situação é séria 

e pediu a colaboração do povo de Fortaleza que ajude no combate do vírus. Comentou que a santa casa 

atende vários municípios e se o vírus se espalhar, com certeza poderá faltar leitos. No uso da palavra o 

vereador Marcio Andradeagradeceu a presença das profissionais que vieram falar sobre o assunto, disse 

que acha muito interessante. Que respeitam o posicionamento de todos mas estão prontos para 

enriquecer com dialogo para as coisas melhorarem. Em relação ao protocolo seguido conforme 

recomendações da regional de saúde, disse que concorda, mas, entende que devem seguir o mínimo o que 

se pede a regional, e se fizerem alguma coisa além ou de melhor, o município estará melhor e este 

vereador garante que a regional não irá penalizar o município por causa disso. Se lembrou que em reunião 

anterior falaram sobre testes rápidos, que existe protocolo de quem fazer. Questionou quantas pessoas 

foram notificadas no município, respondido que suspeitos foram treze. Tendo o vereador dito entender 

que diante do pequeno número que a cidade tem, se conseguissem fazer os testes que a prefeitura 

comprasse, conseguiriam eliminar mais ainda a possibilidade de contaminação porque a partir do momento 

que houver certeza a pessoa já irá ficar isolada e a chance de ela contaminar mais alguém é menor. Em 

seguida comentou que o que se fala é que o isolamento social deve ser feito principalmente com as 

pessoas do grupo de risco. Questionou qual era a orientação dos profissionais da saúde para as pessoas que 

estão no grupo de risco, se as mesmas não precisarem trabalhar o melhor é que fiquem em casa? Se os 

chefes das mesmas puderem dar a oportunidade de as mesmas ficarem em casa, isso seria o melhor? Em 

resposta a Sra. Claudia Helena disse que em relação aos testes rápidos, quando falam em protocolo 

significa que é um norte que tem que seguir, que cada município tem sua realidade e vão se adequando, 

inclusive fazem muito mais do que manda o protocolo. Que quando falou em protocolo é porque são 

orientadas em relação ao vinculo epidemiológico, contatos que o cidadão teve e até agora do que 

presenciaram e do que foi notificado, é agora que começam a ter noção da importância do referido teste e 

esta é a hora de comprar os mesmos, porque até então foram casos em que foram feitas investigações 

observaram que era uma síndrome gripal. Frisou que agora é a hora de terem o teste rápido para fazer 

melhor o cerco, lembrando que o teste rápido só será feito conforme recomendação da ANVISA a partir do 

sétimo dia e neste período a pessoa pode ter contaminado muito mais gente então é muito mais fácil lavar 

as mãos com agua e sabão, ficar em isolamento e evitar contato sem necessidade, ou seja, é mais fácil fazer 

a prevenção. Quanto a questão dos trabalhadores do grupo de risco, a Sra. Claudia respondeu que na 

legislação que seguem não há nada que faça a pessoa ficar em casa, e sim fala sobre prevenção para todos, 

e entende que quem explicaria melhor a situação seria a procuradoria jurídica, agora em relação a medidas 

de prevenção pode entrar em acordo com a instituição. O vereador disse que está falando isso porque há 

informações de que os funcionários públicos afastados que são do grupo de risco, foram convocados para 



voltar ao trabalho então sua dúvida, medo e pergunta é justamente sobre isso, pois, agora é a hora que o 

momento está ficando mais crítico na região, e irão chamar as pessoas do grupo de risco para trabalhar. O 

vereador disse que está fazendo esta pergunta para as profissionais porque entende e viu que as mesmas 

também entendem que se estas pessoas puderem ficar fora do risco seria interessante. Disse entender que 

se o prefeito convocou não tem nada a ver com as profissionais da saúde, que irá falar do assunto 

posteriormente. Ao final o vereador Marcio informou os dados apresentados no boletim divulgado pela 

secretaria de estado da saúde. Tendo a diretora do departamento de saúde pesquisado e feito a divulgação 

dos dados da regional de saúde. Em seguida o vereador Evair Pereira agradeceu a presença das 

profissionais visto que quanto mais informação melhor para a população. Disse que o colega Marcio já 

explanou sobre os testes que também era sua dúvida, inclusive dos testes comprados com recursos 

próprios. Que os testes que vieram do governo segue o protocolo e atende somente alguns grupos de 

pessoas, que já falaram que está em processo de compra e que seja feito realmente em pessoas que 

estejam com suspeita que será mais uma forma de evitar que isso se expanda porque se apenas mandarem 

para casa e isolar, de repente a possibilidade de aumentar os casos irá existir. Disse acreditar que o prefeito 

esteja empenhado para obter estes testes o mais rápido possível. Com relação aos funcionários que foram 

reconvocados, disse que fica um pouco preocupante porque no panfleto que foram distribuídos aos 

vereadores, cita que quem esteve em locais com casos confirmados da doença ou apresenta sintomas 

suspeitos devem evitar o contato com outras pessoas, principalmente idosos que são grupo com 

probabilidade para desenvolver as formas graves da doença. Citou exemplos de funcionários que foram 

reconvocados que trabalham no hospital, falou também sobre o motorista de ambulância que quando tem 

que ir a Passos levar paciente é na santa casa, local este onde estão os infectados, e quando estes 

motoristas retornam para o hospital correm o risco apesar de tomar todas as medidas, de se 

contaminarem. Questionou quem são as pessoas que estão mais no grupo de risco, tendo o próprio valor 

respondido que são estas pessoas que foram reconvocadas, tendo dito que esta atitude do prefeito talvez 

tenha sido um pouco impensada mas o que se tem que fazer neste momento em que o pico da doença 

ainda está crescente, se o prefeito tivesse mantido estas pessoas em casa, ele demonstraria, que está com 

intenção de salvar vidas. Que a partir do momento que reconvoca, o vereador não irá culpar somente o 

prefeito, mas, também a secretaria de saúde, a qual tem a obrigação de informar ao prefeito que talvez 

uma atitude desta não é aceita porque o prefeito não é formado na área de saúde, então as vezes as 

pessoas que estão no cargo devem levar, ajudar e auxiliar neste sentido porque é preocupante. Disse que 

as profissionais de saúde estão nesta reunião, que não é pessoa de ficar falando nas costas, que está na 

liberdade de falar, não está chamando a atenção de ninguém inclusive acha que as mesmas desenvolvem 

um bom trabalho na secretaria de saúde. Tendo o vereador comentado também que algumas pessoas já 

foram chamadas para assinar um termo onde iriam se afastar e isso seria descontado em férias, horas, ou 

férias prêmios. Relatou que são poucos os funcionários, que se realmente estivesse precisando destas 

pessoas tudo bem, mas, todos sabem que a prefeitura está recheada, muita gente, então estas pessoas do 

grupo de risco poderiam ser poupadas e permanecer em casa. Ao final disse que este é seu ponto de vista 

como vereador e como cidadão. Tendo agradecido as profissionais por depois de três meses da pandemia, 

ter vindo a esta Casa, pelo menos tiveram este gesto de procurar os vereadores e pedir que os mesmos 

ajudem e possam auxiliar e acha isso interessante porque o prefeito esqueceu que os vereadores existem, 

que todos os atos do mesmo foi comunicado ou ao menos tirou opinião com esta Casa e por isso gostaria 

de parabenizar as três profissionais por terem tomado a iniciativa de terem vindo na Câmara, apesar de 

que os vereadores tem a obrigação de fazer a sua pare e é o que este vereador faz em Plenário. Disse que o 

que os vereadores podem fazer é encaminhar ofício conforme foi feito e encaminhado a secretaria de 

saúde e ao prefeito pedindo fosse revista esta situaçãoe do mais fazer também os requerimentos ao 

executivo e a secretaria de saúde pedindo para que alguma coisa seja feita. Relatou que os vereadores 

como representantes do povo deveriam ao menos um fazer parte deste comitê que foi formado 

principalmente vereador que faz parte da comissão de saúde, e a partir deste vereador os demais iriam 

tomar conhecimento do que está sendo feito. Parabenizou as mesmas que pelo menos tiveram a 

hombridade de estar nesta Casa. Em resposta a Sra. Monica disse que em relação ao retorno dos 



funcionários ao trabalho, não é função das profissionais da saúde falar sobre o assunto.   

Que para isso existe o jurídico municipal, e a legislação, e quem decide não são as referidas profissionais. 

Comentou que sabem da pandemia, se desculpou por estarem vindo na reunião dois meses após o inicio da 

pandemia, mas, isso é porque não estão de braços cruzados, estão trabalhando, vinte e quatro horas e não 

ficaram a toa esses meses e se não tem nada até hoje no município é graças ao trabalho da equipe do 

comitê, a qual vem fazendo o máximo, possível e impossível. Que não estão nesta reunião para politicar 

para nenhum lado, estão mostrando seus trabalhos, pois são funcionárias publicas efetivas. Que não são 

candidatas a nada, que não vão surrar nem o prefeito e nem a Câmara, estão na sessão para mostrar o 

trabalho que vem sendo feito na área da saúde em Fortaleza de Minas. Questionado pelo vereador Evair se 

alguém havia falado em política, respondido pela Sra. Monica que não, que está apenas conversando e 

respondendo, que o prefeito não mandou que as profissionais fossem a Câmara, pois, elas têm obrigação 

de vir porque são representantes da saúde do município. Falou diretamente ao Presidente da Câmara que 

em relação a volta ao trabalho dos funcionários já citada, as profissionais não iriam falar, pois, são amigas 

de todas, são colegas de trabalho, e não estão nesta reunião para denegrir a imagens das mesmas, para 

falar se tem ou não que voltar porque para isso existe o procurador jurídico do município para decidir. 

Pediu novamente a palavra o vereador Evair para dizer que foi falado sobre política, mas, em momento 

algum falou de política e que estava falando sobre o corona vírus e da forma que está sendo feito e que 

esta Casa queria participar um pouco mais das decisões. Que queria frisar que o procurador jurídico da 

prefeitura e o prefeito não são formados na área da saúde. Após o vereador Francisco Ronivaldo 

Rodrigues agradeceu a presença das servidoras na sessão, por terem vindo a reunião para esclarecer os 

fatos reais. Disse que analisou fala da Sra. Monica em que a mesma pede a colaboração do povo de 

Fortaleza e gostaria de falar que quando a situação está longe das pessoas estas não se preocupam tanto, 

mas, quando vai chegando perto as pessoas ficam mais preocupadas. Relatou que há poucos dias trabalhou 

com pessoas de sua família que sentiu na pele a situação. Que seu sobrinho trabalhava com o médico de 

São Tomaz de Aquino que faleceu devido a covid-19 e em conversa sua cunhada solicitou ao mesmo que o 

que este vereador pudesse pedir para as pessoas evitar e ter um pouco de paciência porque tudo passa. 

Relatou ser grato a população de Fortaleza porque entende que é um povo muito unido. Que em outros 

países onde a pandemia atacou mais que no Brasil o problema já passou. Agradeceu as servidoras da saúde 

pela capacidade, dedicação e facilidade em resolver as situações, tendo agradecido também a todos os 

profissionais que estão ficando nas barreiras sanitárias. Pediu que todos tenham fé em Deus porque vai 

passar, e disse que talvez Deus esteja fazendo isso para testar a fé de cada um. Pediu união pois assim 

todos serão mais fortes. Questionou as profissionais se as mesmas tinham o resultado oficial da região 

porque ouviu boatos de que cidades pequenas como Fortaleza aumentou o numero de casos nas ultimas 

vinte e quatro horas. Respondido que não tinham em mãos o boletim desta data o qual é liberado as 

dezoito horas, tendo sido repassadas as informações do boletim do dia anterior. Frisam que os números 

irão subir e o importante é firmarem na prevenção e lembrando que no caso de MG tudo que é feito se 

trabalha com referencia a catorze dias pra trás. Esclarecido que o SUABE (secreção nasal), leva de sete a 

oito dias para vir o resultado, já o teste rápido quando é feito e o organismo da pessoa apresenta 

anticorpos será considerado como covid, mas, pode ter tido a doença a sete ou catorze dias atrás. Dito pelo 

vereador Francisco Ronivaldo que este vírus não se vê então não conseguem prevenir e por isso devem 

entregar nas mãos de Deus para que possa livrar todos o mais rápido disso. Em seguida o vereador 

Reginaldo Marques disse que sempre está em contato com o povo o qual sempre questiona e que gosta 

muito de trabalhar, pesquisar e avaliar sobre números. Que não se lembra com certeza mas no Estado de 

MG está um mistério, porque em 2018 de janeiro a maio, teve 145 casos de síndrome de pneumonias e de 

tratamentos respiratórios. Em 2019 no mesmo período foi mais ou menos 150 casos, e em 2020, em torno 

de 1.400 casos. Relatou que gosta de pesquisar, que muitas pessoas disseram que isso é para derrubar o 

presidente do Brasil, tendo o vereador respondido que tal presidente não governa o mundo e o vírus está 

no mundo todo. Comentou que as pessoas não estão levando o assunto a sério e sim como se fosse uma 

farra, uma brincadeira. Citou exemplo ocorrido na Avenida Paulista onde envolveram dois grupos e a 

polícia tentando conter a situação. Sobre fala de vereador de que já houve síndrome em outros países e 



que já está sanada, o vereador disse que a cultura é outra que todos seguiram as ordens em relação ao 

isolamento e que está falando isso porque é brasileiro. Que tem seu neto e uma filha que são do grupo de 

risco, além de ser fumante ter bronquite, tendo citado mais alguns membros da família que também 

pertencem ao referido grupo. Enfatizou que não quer ver um ente querido seu sofrendo porque no caso o 

vereador não quis ficar em isolamento, foi para a rua e levou o vírus para dentro de casa que estavam 

fazendo os procedimentos corretos. Comentou que não vai citar o local e nem nomes, mas, perceberam 

que esta doença causa coágulo no pulmão, e estão tratando com anticoagulante, porém, estão fazendo um 

dreno nos pacientes. Que devem desprezar o recipiente de duas a três vezes ao dia e os funcionários que 

tratam destes pacientes são todos equipados com os EPI's, porém, o problema é tratado como pneumonia 

que antes eram poucos os casos e agora o número aumentou bastante, tendo o vereador questionado o 

porque desta situação. Disse que isso não tem nada a ver com a pandemia que o problema foi que este ano 

as pessoas resolveram entrar em síndrome de pneumonia. Tendo dito que este problema não veio para 

derrubar ninguém. Relatou que fala com suas filhas e com muitos amigos que Deus nos protege todos os 

dias, mas, cada um deve fazer sua parte, e daí cada cabeça tem uma sentença. Finalizando o vereador 

agradeceu as profissionais de saúde por terem vindo a reunião e prestado esclarecimentos, pedindo que 

Deus abençoe as mesmas em suas profissões e que Deus abençoe que o povo se conscientize porque a 

situação não é brincadeira, é séria e real. Tendo dito que há pessoas que falam que estão aumentando o 

número de mortes mas  na opinião do vereador na realidade estão diminuindo, porque há Governador que 

está querendo ganhar medalha de ouro e se no estado que o mesmo governo morrer menos pessoas, o 

governador aparecerá melhor nos números. Questionou se realmente é assim que devem agir. Disse que as 

vezes quem está fazendo o trabalho certo sai como ruim, mas, a mentira tem perna curta, e Deus antes de 

escrever coloca primeiro a linha reta. Em relação a fala do vereador Danilo o vereador Reginaldo voltou a 

falar sobre a diferença de cultura, bastando analisarem quanto custava um litro de álcool em gel antes de 

iniciar a pandemia e ver agora quanto está custando o mesmo produto, assim como, aconteceu com os 

respiradores.  Após o vereador Gabriel Queiroz parabenizou as profissionais da saúde pelo trabalham que 

vem desempenhando no município, com coragem e profissionalismo. Relatou saber a responsabilidade de 

cada um, que o povo deve olhar a realidade e ajudar a compartilhar porque todos veem na mídia a situação 

que o mundo está e por isso entende que devem acompanhar e ver a responsabilidade de cada um. 

Enfatizou que Deus irá ajudar que vão conseguir dar a volta por cima. O vereador Helio Justino agradeceu 

as três profissionais da saúde presentes na reunião além de todos os funcionários que estão tomando 

frente nas barreiras sanitárias porque quando passa pelo local vê que permanecer nas referidas barreiras 

não é brincadeira pois enfrentam frio e chuva.  Em seguida o vereador Danilo Oliveira parabenizou as 

servidoras da área da saúde presentes na reunião que também fazem parte do comitê de enfrentamento 

ao covid 19, estendendo os cumprimentos parabenizando todos os servidores públicos municipais que 

estão trabalhando na linha de frente no combate a esta pandemia. Reforçou a comunidade de Fortaleza 

que a prevenção que sempre vai ser o melhor remédio, tanto que existe o jargão de que prevenir é melhor 

que remediar. Disse que as realizações no município parte sim do poder público e a Câmara também está 

contribuindo aprovando por unanimidade PL que trouxe recursos financeiros ao município. Que estão em 

parceria com a administração buscando construir juntos uma Fortaleza de Minas a cada dia melhor e para 

que consigam os objetivos é muito importante que consigam a participação de toda comunidade que deve 

se unir ao poder público e ao comitê formado. Parabenizou também os servidores da reciclagem e da 

educação que não estão medindo esforços para que de segunda a segunda estarem trabalhando nas 

barreiras sanitárias do município. Falou que conforme colocado existe grande preocupação com o grande 

número de pessoas que estão deixando de usar as máscaras e por isso o vereador faz apelo para que as 

pessoas utilizem-se da máscaras nas ruas, e nos ambientes evitem aglomeração visando proteção a todos. 

Também foi citado o ponto de vista epidemiológico em relação ao vírus além do vínculo que Fortaleza tem 

com Passos até pela proximidade e a preocupação é que os casos estão sendo confirmados em Passos e a 

probabilidade de chegar em Fortaleza aumenta em virtude deste vínculo que a cidade tem com o município 

de Passos. Parabenizou a equipe da saúde pela montagem da estrutura da sala de isolamento gripal por 

terem esta preocupação de ter uma sala especial para atender as pessoas que tem esta síndrome gripal 



para que possam ficar isoladas no momento do tratamento. Em relação ao alto custo do respirador disso 

que isso vem também da alta procura porque anteriormente estes aparelhos custavam em média trinta mil 

reais mas em virtude da grande procura por estes equipamentos houve aumento grande no custo. Quanto 

ao filtro citado, disse que está ajudando no combate assim como o apoio do SAMU. Disse que os 

esclarecimentos foram muito bem colocados pelas profissionais de saúde e por isso gostaria de agradecer a 

presença de todas e dizer que os vereadores estão para apoiar as ações propostas por este comitê. Disse 

que cada cidadão pode fazer sua parte e que a prevenção é sempre o melhor remédio e então existem 

cuidados que podem ser tomados para evitar a propagação do vírus. Citou alguns dos cuidados a serem 

tomados, lendo o panfleto que foi distribuído aos vereadores durante a reunião. Tendo dito que com estas 

medidas de prevenção irão minimizar as chances para que este vírus possa propagar com a velocidade de 

contaminar vários cidadãos fortalezenses, lembrando também que este vírus irá circular e no momento 

todos podem ser contaminados mas estão evitando a contaminação em massa para que não haja 

contaminação em massa dos leitos de UTI. Ao final disse que os esclarecimentos foram muito válidos. Após 

o Presidente da Câmara agradeceu a presença das servidoras da secretaria de saúde porque todo tipo de 

informação e esclarecimento que vier neste momento irá só somar. A diretora do departamento de saúde 

agradeceu a oportunidade dada pelo Presidente, tendo informado que a porta da secretaria de saúde está 

aberta aos vereadores para o que precisarem. Agradeceu também a todos os funcionários da prefeitura 

que estão se empenhando direta e indiretamente para combater esta pandemia. DANDO CONTINUIDADE 

NO PEQUENO EXPEDIENTE FORAM FEITASLEITURAS DOS SEGUINTES PROJETOS DE LEIS: Nº 19que "Altera 

redação das alíneas B e C do art. 5º e caput do art. 8º da Lei Municipal nº 560 de 30/12/1996, que dispõe 

sobre procedimentos legais para execução de projetos de loteamentos"; Nº 20 que "Autoriza o executivo a 

celebrar termo de permissão de uso de máquinas de costura pertencentes ao município de Fortaleza de 

Minas e dá outras providências". DISTRIBUIÇÃO DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 1 - Ofício do TCE/MG 

referente a orientações a Lei Complementar nº 172/2020 para a boa gestão de recursos públicos; 2 - 

Respostas de ofícios e requerimentos. Após foi aberto o GRANDE EXPEDIENTE:Tendo o Presidente 

solicitado aos vereadores que fossem breves, tendo em vista, terem extrapolado o tempo durante a 

explanação da covid-19, uma vez que o assunto era importante e foram surgindo questionamentos e por 

isso entendeu que a título de informação foi muito válido e por isso, optou por estender um pouco o prazo 

das discussões. Tendo solicitado que os vereadores fossem breves e resumissem o máximo possível suas 

falas para não ultrapassarem o prazo regimental de realização da sessão. Após O VEREADOR MÁRCIO 

ANDRADE agradeceu os esclarecimentos prestados pelas profissionais da saúde, dizendo que todos sabem 

que as mesmas vem realizando um bom trabalho, não só elas, como todos da área da saúde, além dos 

servidores que estão nas barreiras. Relatou que já falou com os responsáveis para que verifiquem 

possibilidade de dar folga para os servidores que estão na referida barreira, uma vez que não estão 

folgando aos fins de semana, então que possível ao menos uma folga no final do mês para controlar, pois, 

há bastante pessoas e dá para revezarem. Comentou que irá aguardar porque será feita nova escala e 

disseram que iriam tentar organizar na referida escala a folga solicitada. Em seguida fez requerimento ao 

executivo requerendo seja verificado junto a proprietários de terrenos para que seja realizada a limpeza 

dos mesmos, porque alguns estão sujos na cidade, e as pessoas tem reclamado quanto ao aparecimento 

de insetos, bichos que tem aparecido e a situação tem ficado complicada, antes porém, que a 

administração realize a limpeza dos lotes públicos que também estejam necessitando da 

mesma.Continuando relatou que o executivo encaminhado PL à Câmara, com uma certa pressa para que a 

Câmara alterasse a descrição do cargo de fiscal de obras, para que o mesmo pudesse homologar o 

concurso. Relatou que o concurso foi homologado mas até o momento o fiscal de obras não foi convocado, 

e as obras do município não pararam. Fez requerimento ao executivo para que fosse convocado em 

caráter efetivo o cidadão aprovado no concurso para a vaga de fiscal de obras, fossem convocados 

também, os demais cidadãos que foram aprovados no concurso público realizado pelo município em 

caráter efetivo. Na sequência requereu do executivo que conseguisse resíduo  de asfalto, através da 

Empresa Berna ou até mesmo da Concessionária Nascentes das Gerais, o qual deverá ser colocado acima 

na residência Maria Aparecida, mãe do cidadão Clério, próximo da propriedade do Sr. Reginaldo 



Lebrinha, onde tem acumulado muita poeira e desta forma irá melhorar a situação já que não se pode 

asfaltar o local. Também requereu novamente do executivo seja verificada a possibilidade de conceder 

abono e/ou gratificação aos servidorestanto que estão permanecendo nas barreiras como os 

profissionais da área da saúde que estão ajudando, fazendo sua parte e estão na linha de frente em 

relação ao combate a covid-19, tendo quem vista, que estes servidores estão diretamente ligados a 

questão do combate e automaticamente colocando em risco suas próprias vidas. Em relação ao PL que 

encontra-se na Casa relacionado a férias prêmio, afastamento, etc, disse entender que os vereadores 

manterão o mesmo com as Comissões. Solicitou que ficasse claro que para o prefeito conceder férias 

prêmio, o mesmo não precisa de autorização da Câmara para nada, e se ele quiser regulamentar, pode 

fazer por meio de decreto municipal, mas, nem disso ele preciso porque esta questão trata-se de ato 

discricionário do prefeito e isso é ato administrativo podendo o prefeito liberar os servidores de férias 

prêmio ou férias normais, conforme o mesmo achar que a administração comporta, por isso, os vereadores 

optaram em manter o PL com as comissões, lembrando que se estiverem falando que não estão sendo 

liberadas férias prêmio porque a Câmara não aprovou, é importante ressaltar que este ato não precisa de 

autorização da Câmara podendo fazer por decreto ou nem precisa porque ele tem a disponibilidade liberar 

quem ele quer de férias prêmio. Em relação aos PL que chegaram nesta Casa nesta data os mesmos 

permanecerão com as comissões para serem avaliados. Após fez requerimento ao executivo requerendo 

informações se estão sendo realizadas manutenções preventivas e corretivas nos veículos da educação 

uma vez que os mesmos encontram-se parados, e quando voltarem ao transporte escolar, os referidos 

veículos não tenham problemas. Enfatizou que o município neste momento não está gastando com 

transporte escolar e por isso devem aproveitar este dinheiro para fazer a reforma dos veículos para poder 

utilizar quando precisar. Quanto as barreiras sanitárias disse que estão sendo feitas, que não está 

criticando mas devem tomar cuidado porque há momentos em que são vistos dois pesos e duas medidas e 

por isso entende que deve ser formalizada esta situação porque há casos em que se vê a barreira no 

período da manhã mas no período da tarde já não funciona, então, fica um pouco complicado. Pediu a 

Deus que abençoe a todos e citou a quantidade de mortes no Brasil pela covid-19, tendo esclarecido que é 

o quarto número de mortes no mundo e o segundo em números de casos confirmados. Em 

seguidaOVEREADOREVAIR MESSIAS PEREIRA,comentou sobre queda ocorrida com o ex vereador Fernando 

Pereira, a qual foi brusca de aproximadamente doze metros de altura fraturando costela, fêmur, perfurou 

baço e fígado, tendo também trauma na coluna, então, foi muito grave. Relembrou que antes da realização 

do concurso público, solicitou através de requerimento, fosse acrescentado no edital o cargo de técnico de 

segurança do trabalho, porque o município possui mais de duzentos e cinquenta funcionários e a lei fala 

que a partir de cinquenta funcionários é obrigatório haver o referido técnico, porém, o prefeito 

simplesmente ignorou o requerimento, acha que não deve, e que não só no mandato dele mas em outros 

mandatos também as coisas são feitas de qualquer jeito. Disse que não culpa os encarregados porque é o 

que eles tem para trabalhar. Fez requerimento ao executivo requerendo seja feita a contratação imediata 

de técnico de segurança do trabalho, já que tal cargo não foi incluído no edital do concurso público já 

realizado, tendo justificado que este profissional irá auxiliar os chefes nos setores da prefeitura em 

relação a segurança no trabalho.Em seguida fez ofício a diretora da saúde solicitando que a mesma 

repasse os cumprimentos e agradecimentos além de parabenizar a equipe da Policlínica Municipal, pelos 

primeiros atendimentos prestados ao servidor Fernando Pereira no momento de sua queda.  

É importante salientar que tais atendimentos foram muito elogiados pelo médico que atendeu o cidadão 

em Passos-MG. Fez também requerimento ao executivo requerendo o retorno imediato das atividades 

da Usina de Reciclagem e Compostagem de lixo. Salientou que a reciclagem está parada há mais de dois 

meses e com isso estão cometendo crime ambiental, o que não tem justificativa, porque foi feita vala e 

todo o lixo que é recolhido na rua está sendo jogado e enterrado dentro da mesma. Solicitou que o prefeito 

se lembre que logo abaixo do local existe morador, e da forma que está sendo feito o lençol freático será 

contaminado assim como poços artesianos e minas d'água. Se lembrou de que há algum tempo o prefeito 

esboçou a vontade de fechar a usina e na opinião do vereador isso é uma perda muito grande para o 

município e isso não pode ocorrer. Também comentou que em conversa com vários servidores da 



reciclagem os quais estão a frente nas barreiras, o vereador disse acreditar que os mesmos estão correndo 

mais riscos do que se estivessem executando seu trabalho na reciclagem. Disse que existem parâmetros a 

serem seguidos e que se não pudessem os funcionários que trabalham no caminhão da coleta também não 

poderiam recolher o lixo, porém, estão realizando seus trabalhos todos os dias, então na reciclagem o lixo 

pode ser deixado por dois dias, um período aí que as vezes o vírus pode morrer e mesmo assim que os 

funcionários tomem todos os cuidados necessários, lembrando que na usina os funcionários já tomam os 

cuidados porque trabalham de luva, e de máscaras, então existem os cuidados que lá já são tomados e na 

opinião do vereador a reciclagem não pode parar porque senão os órgãos ambientais vão ser comunicados 

com certeza porque este é um ganho que o município tem e é impossível que terá que acabar. Em relação 

as barreiras sanitárias disse que nesta data presenciou uma pessoa que estava na barreira que não irá citar 

nome porque é constrangedor, mas que estava com vontade de fazer suas necessidades fisiológicas. Falou 

que cada pessoa tem seu costume, que as vezes não vai em qualquer banheiro. Se lembrou que foi 

unânime o pedido desta Casa ao prefeito a contratação de um banheiro químico que é o mínimo que o 

mesmo poderia fazer. Tendo o vereador novamente feito requerimento ao executivo e a diretora do 

departamento de saúde requerendo a contratação de banheiro químico a ser instalado nas barreiras 

sanitárias de entrada e saída da cidade visando atender as necessidades dos servidores que estão 

prestando serviços de fiscalização nas mesmas. Requer ainda, seja utilizada bomba de pulverização para 

que sejam higienizados os veículos que entram na cidade, visando reduzir o riscos de proliferação e 

contaminação pela covid-19. Disse que a instalação deste banheiro é o mínimo que o prefeito pode fazer 

para estas pessoas que estão a frente do problema e solicitou que o prefeito e que a secretaria de saúde se 

colocassem no lugar destes funcionários. Relatou que na secretaria de saúde existe banheiro a disposição 

das servidoras e que se necessitarem de mais no hospital também tem e para o prefeito há dois ou três 

banheiros dentro da prefeitura, mas nas barreiras onde os servidores estão já há três meses fazendo o 

serviço, os mesmos tem que criar coragem e pedir aos vizinhos próximos ou então solicitar uso do banheiro 

do posto de gasolina de um banheiro que é destinado para homens, para todos que frequentam o local, 

lembrando que tanto o posto quanto os cidadãos estão fazendo muito de emprestar os banheiros para 

estes servidores. Que vem nesta Casa as três representantes da área da saúde e informam que estão 

fazendo, estão gastando, tendo o vereador dito que devem primeiro olha por estas pessoas que estão na 

linha de frente, no combate e são as que mais estão no grupo de risco. Comentou que são coisas que os 

vereadores fizeram pedidos e que se disserem que passou batido ou que não lembraram, mas a função dos 

vereadores os  mesmos estão fazendo que é a de lembrar inclusive isso ocorreu na última reunião que é a 

questão do banheiro químico que as pessoas estão precisando. Após comentou que quando chega veículo 

de Passos ou de outras cidades da região, o mesmo é barrado, daí o vereador entende que então porque 

não é gasto o dinheiro que está guardado conforme dito pelas representantes da saúde presentes nesta 

reunião para a compra de produtos de higienização e utilizando bomba possam higienizar os pneus 

veículos, porque não justifica barrar carros das cidades vizinhas, mas, os moradores de Fortaleza pode usar 

veículo e ir para vários bairros de Passos ou outras cidades inclusive Itaú de Minas que é onde tem o maior 

número de casos, e ao voltar os fortalezenses entram normalmente na cidade. Questionou onde está o 

consenso e onde estão cercando a entrada do corona vírus na cidade de Fortaleza e por isso que disse que 

algum vereador que faz parte da comissão de saúde deveria fazer parte do comitê montado pelo setor de 

saúde para as vezes tentar abrir a cabeça e olhos destas pessoas. Tendo dito que são casos difíceis de 

entender. Citou ainda o fato de estarem barrando apenas o carro, que não está falando do pessoal que 

trabalha na barreira porque os mesmos recebem ordens, mas, se a pessoa descer do carro a mesma poderá 

entrar de pé pela cidade.Antes de encerrar o vereador Evair fez requerimento ao executivo requerendo a 

criação de viveiro de mudas de café, tendo em vista solicitação de diversos produtores rurais, pois, este 

será o melhor ano e melhor momento que a administração poderá fazer isso porque diante desta 

pandemia, várias pessoas ficaram desempregadas e esta será uma maneira de dar um emprego a estes 

cidadãos para poder fazer as referidas mudas. Em seguida O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO fez 

requerimento ao executivo requerendo em especial a limpeza das margens da estrada principal do Bairro 

Chapadão. Disse que o chefe do setor de máquinas está com uma equipe que está fazendo trabalho muito 



bom no bairro em relação a pontes e mata burros, mas, esta limpeza da referida margem é de extrema 

necessidade e na opinião do vereador agora é o momento certo já que se iniciou as secas e se o trabalho 

for feito agora durará no mínimo quatro meses limpo. Após agradeceu a todos e pediu a Deus que ilumine 

todos dando discernimento e sabedoria. Reforçou que não há nada a reclamar da população de Fortaleza e 

que apenas gostaria de pedir que se resguardem por mais alguns dias  para que no fim possam comemorar 

a vitória. Após disse que foi procurado e solicitaram ao mesmo que fizessem requerimento nesta reunião, 

pois, na estrada sentido a propriedade do Sr. Orestes existem dois pontos que a água está cortando a 

estrada e atrapalhando o pessoal que circula pelo local, tendo dito que a situação pode se agravar mais. 

Relatou que iria fazer requerimento, mas, optou por conversar pessoalmente com o chefe do setor de 

máquinas primeiramente. Após oVEREADOR REGINALDO MARQUES fez requerimento ao executivo 

requerendo a retirada de entulhos no Bairro Bom Jesus em especial na Rua José Antunes de Melo, onde 

há monte de terra que está obstruindo a via quase que cem por cento,  e também a retirada de entulho 

detrecho próximo ao Sr. Orlando Ipólito e Reginaldo Leão. Requer ainda a manutenção com máquina 

patrol do referido trecho. Na sequência fez requerimento ao executivo para que seja substituída parte do 

vitrô do lado direito da cozinha da Policlínica, a qual está quebrada e impossibilitando seu fechamento. 

Requer também sejam retirados vazamentos do telhado da referida cozinha  aproveitando o período de 

estiagem pois quando chove molha bastante o local. Em seguida relatou que a pedido de vários 

funcionários gostaria de fazer requerimento ao executivo para que voltassem a servir ao menos o pão aos 

servidores municipais no período da manhã. Após informou a todos que o aparelho da torre de 

transmissão de tv já foi instalado, tendo informado os canais que já estão disponíveis. Tendo dito que logo 

o outro aparelho já estará instalado para melhorar ainda mais. Chamou a atenção da população para que 

quando ver alguma pessoa de fora sem máscara, que falem com esta pessoa. Salientou que em sua opinião 

não existe grupo de risco, e que para o mesmo o grupo de risco é o ser humano ou seja todos. Contou 

episódio ocorrido com vendedor que esteve em seu estabelecimento relacionado ao fechamento dos 

estabelecimentos comerciais do município e o não uso de máscara e luvas pelo referido vendedor, o qual 

relatou que não estava usando porque em Fortaleza não há nenhum caso, tendo o vereador deixado claro 

que é justamente por isso que devem permanecer tomando todos os cuidados para que permaneça como 

está, ou seja, sem casos. Pediu para que cada um faça sua parte e que respeitem ao próximo e a si mesmo 

diante desta doença. Disse ser fumante e que tem feito o possível para que quem esteja próximo não inale 

a fumaça de seu cigarro. Após OVEREADOR GABRIEL QUEIROZ,falou sobre a presença das profissionais da 

saúde que estiveram presentes nesta reunião para falar dos trabalhos que estão realizando. Disse que só 

tem a agradecer assim como aos outros funcionários, enfermeiros e demais servidores que estão fazendo 

serviço de cobertura nas barreiras, tendo parabenizado a todos pelo referido trabalho. Quanto aos PL que 

estão nesta Casa disse que irá aguardar votação. Em seguida O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS 

SANTOSdisse que gostaria apenas de explanar sua indignação com certas situações que andam 

acontecendo. Que respeita a fala das profissionais da saúde que estiveram presentes nesta reunião, porém, 

há cidadãos fortalezenses que vem de Passos, passa pela barreira sem parar e ainda desrespeita o 

funcionário que está nas mesmas. Disse que um dos cidadãos que tiveram esta atitude é servidor público. 

Disse que em sua opinião todos os fortalezenses ou qualquer outro cidadão se recebeu sinal de parada por 

aqueles que estão na barreira, que parem o veículo. Em aparte o vereador Reginaldo disse que há muitas 

pessoas que dizem que ninguém pode barrar o direito de ir e vir dos cidadãos, mas, em caso de doença 

altamente contagiosa pode sim restringir o direito de ir e vir das pessoas para evitar o contágio e espalhar a 

doença e que isso consta no art. 268 do Código Penal de 1940 e então basta pesquisarem para entenderem 

que podem sim restringir. Continuando o vereador Helio disse que ao seu modo de pensar os cidadãos 

devem respeitar o pedido de parada e não humilhar os funcionários que estão trabalhando nas barreiras. 

Falou ainda sobre um segundo servidor que recebeu sinal de parada, não obedeceu e seguiu. Disse que tal 

funcionário mora e veio de Passos e que não tem como quem está na barreira correr atrás do mesmo e que 

na opinião deste vereador deveriam chamar a polícia notificar o mesmo para que voltasse ao local, parasse 

já que é um dever de todos e respeitar os servidores que estavam na barreira. Após OVEREADOR DANILO 

JUNIOR DE OLIVEIRA,com a participação dos vereadores Marcio Andrade e Gabriel Queiroz, fez 



requerimento ao executivo requerendo seja verificado juntamente ao comitê de combate ao corona 

vírus, a reabertura da academia de ginástica municipal o mais breve possível, obedecendo as regras de 

segurança necessárias em relação a covid-19, reduzindo o número de usuários conforme vem sendo feito 

nas academias das cidades da região, requerendo ainda a recontratação da professora de educação física 

Sra. Andreia Valério para que possa dar continuidade nas atividades e acompanhamentos dos atletas. 

Justificou que este requerimento se faz em face de atender a diversos pedidos da população. Relatou que 

de acordo com o vínculo do município com a cidade de Passos e considerando que Passos e Itaú de Minas e 

outros municípios da região as academias de ginástica já retornaram suas atividades, obviamente 

obedecendo as recomendações de higiene e segurança. Comentou que nas academias de Passos foi 

reduzido o número de usuários e que isso também possa ocorrer na academia de Fortaleza. O vereador 

disse que ponderou com quem o procurou no sentido de que devem se habituar como novo normal, que é 

a utilização de máscara, álcool em gel, haver álcool em gel sempre para esterilização dos equipamentos da 

academia, treinamento para a profissional para que possa orientar bem os usuários. Que gostaria de fazer 

este requerimento ao prefeito logicamente obedecendo todas as regras de segurança para o bem estar dos 

usuários. Em aparte o vereador Marcio disse concordar pois se na região as academias estão voltando ao 

funcionamento, o município de Fortaleza também pode fazer isso de maneira segura. Na sequência o 

vereador Danilo fez requerimento com a participação do vereador Evair Pereira ao executivo visando 

atender pedido dos usuários, requerendo o mais breve possível, a manutenção/reparo de ponte próxima 

a propriedade do Sr. Décio da Lucineide, no Bairro Brabina. Disse que como representantes do povo levam 

ao executivo as necessidades do povo para que sejam tomadas as providências cabíveis e este vereador 

acredita que num prazo será dado o retorno que a comunidade espera. Em relação aos PL nº 18 que 

tramita nesta Casa, disse que está com as comissões e irão fazer algumas ponderações junto ao executivo 

quanto a sua tramitação em relação a postura que está sendo adotada pelo município de Passos e pelo 

Governo do Estado, lembrando que a concessão de férias prêmio é de acordo com a conveniência e 

oportunidade do executivo, verificando a necessidade daquele trabalhador vai conceder ou não estas férias 

prêmios que podem ser gozadas ou indenizadas no âmbito do município de Fortaleza de Minas. Já os PL n] 

19 e 20/2020 vão permanecer com as comissões e os vereadores pedem uma leitura atenta e análise dos 

mesmos. Sobre o PL nº 16/2020 - LDO/2021, o vereador disse acreditar que a audiência pública deve ser 

suspensa, inclusive o Presidente adiantou isso aos vereadores antes da reunião. O vereador convidou 

membros dos diversos conselhos existentes no município, associações e cidadãos que queiram alguma 

alteração neste instrumento de planejamento da administração pública, que entreguem suas sugestões 

nesta Casa em seu horário de funcionamento, lembrando que a porta tem ficado entreaberta e todos que 

vem a Câmara são atendidos, e desta forma os vereadores irão propor as emendas necessárias ao PL nº 16. 

Sobre a prestação de contas do exercício de 2018, disse que já está fazendo as análises necessárias. Que o 

parecer do MP de folhas 43 e 45 propõe a aprovação com ressalvas. E o parecer do colegiado do TCE/MG 

folhas 46 e 49 pede pela aprovação das referidas contas. Relatou que estão analisando pois é um 

calhamaço extenso e no momento oportuno a prestação de contas será apreciada. Ao final renovou seu 

apelo a comunidade para que possam fazer cada um sua parte no combate a esta pandemia, com a 

utilização de máscaras, fazendo as recomendações que as equipes de saúde do Estado e do município 

pedem a todos. Frisou que esta não é uma luta só do poder executivo e legislativo e sim de toda 

comunidade e juntos irão vencer esta pandemia e se Deus quiser a normalidade voltará e todos poderão 

ter um convívio mais normal possível. Não havendo mais assuntos para o Grande Expediente, passou-se a 

ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em votação o pedido de urgência aos PL's nº 19 e 20/2020. Após 

acordo, foi aceito o pedido de urgência simples, que colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade.Os PL nº 18, 19 e 20 permanecem com as comissões.Em relação ao PL nº 16 - LDO/2021, o 

Presidente relatou que após conversa com o assessor jurídico e em concordância dos demais vereadores 

optou por suspender a realização de audiência pública, tendo em vista o agravamento da pandemia da 

covid-19 e tende a se agravar mais. Relatou que atualmente existem várias formas para que os cidadãos 

possam fazer suas sugestões ao PL visando acrescentar as mesmas a LDO. Informou que antes do recesso 

legislativo de julho, terão duas reuniões ordinárias e que a última reunião do referido mês será específica 



para votação da LDO. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por 

unanimidade.Não havendo mais nada a tratar, após acordo entre os vereadores visando evitar contato e 

aglomeração, e em recomendação do Ministério da Saúde, visto a pandemia da covid-19, o Presidente 

suspendeu a reunião do dia 08/06 e convocou todos os vereadores para a centésima décima segunda 

reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 15 

de junho de 2020, às dezenove horas na sede da Câmara Municipal, uma vez que não há matérias urgentes 

e os PL que estão na Casa podem aguardar para votação. Após declara encerrada esta reunião e para 

constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos presentes.__________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


