
ATA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA 02 DE AGOSTO DE 2021. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Feita a chamada de 
presença, compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Darcio Silva 
Neto(MDB), Ernane Moreira Dias (PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Manoel Galdino Proença (PL), 
Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar Silva(PL). Colocada a 
disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, foi 
informado pelo Presidente que foram distribuídas as seguintes cópias: 1 - Informativo sobre PL nº 1.202/19 
que tramita na ALMG; 2 - Convite para Encontro Técnico do TCE/MG e os municípios; 3 - Cartilha do Senado 
"Função do Vereador"; e cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Comunicado também que estava 
exposto no mural da Câmara novo decreto municipal. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo O 
PRESIDENTE relatado que anteriormente concedia cinco minutos aos vereadores que quisessem se 
manifestar, porque o município estava na onda vermelha, mas, como neste momento está na onda amarela, 
se algum vereador tiver algum assunto que achar necessário mais tempo, estará a disposição. Quanto as 
máquinas citadas pelo colega Gabriel Queiroz, disse que como vereador fica numa situação muito difícil. Que 
nesta data foi abordado por cidadão o qual questionou o que tem o Bairro Chapadão visto que as máquinas 
ficam, moram no Chapadão, tendo questionado porque não mudar a prefeitura para o Bairro. Tendo o 
Presidente respondido ao cidadão que nunca falou que o cidadão é prioridade, que nunca deixou e nem vai 
deixar de lutar pelo Chapadão, porém, do mesmo jeito que luta por este Bairro, luta pela cidade de Fortaleza 
e pelos outros Bairros rurais, porém, com uma diferença, pois, está no Chapadão e vê o que necessita ser 
feito de perto. Disse que também respondeu que nem sempre que dizem que a máquina está no Chapadão a 
mesma está, que inclusive o prefeito e o chefe do setor de máquinas sabem disso e não são os mesmos que 
falam isso. Que são pessoas de má fé que dizem que a máquina está no Bairro para tentar prejudicar os 
moradores do Chapadão e os vereadores que estão nesta Casa para representar a população de lá. Relatou 
que isso não lhe atinge, em lhe incomoda porque foi eleito para representar todo município da melhor 
forma possível que é o que tenta fazer. Deixou claro que não consegue atender todos conforme gostaria e é 
preciso, mas, luta e tenta fazer da melhor forma possível. Sobre as condições da estrada de Jacuí em que 
foram cobrados os vereadores Gabriel e Ryan, pois, o produtor Célio dá muitos empregos, este argumento 
usado para falar com o colega Ryan é verdade. Disse que todos os bairros merecem e que não está puxando 
para o lado do Chapadão, mas, faz duas semanas que a máquina está no bairro, tem que construir terreiro 
de café, para atender produtor rural que vai colher e precisa secar o café, vindo das mudas doadas pelo 
município lembrando que este é um projeto maravilhoso que o prefeito realizou desde o primeiro ano de 
seu mandato. Disse que graças a Deus várias lavouras do Chapadão estão produzindo, que necessitam de 
terreiro para secagem. Relatou que a máquina não vai ao bairro só para fazer estrada. Que todos sabem que 
o Chapadão é o maior bairro do município e o mais distante então não há como a máquina ir ao Bairro fazer 
pouco serviço e voltar. Salientou que fica chateado e aborrecido em ver a pressão que os demais vereadores 
sofrem por estas outras estradas e bairros mas, a máquina esteve no Chapadão no início de 2020 voltou para 
a cidade para atender os demais bairros para depois voltar ao Bairro Chapadão. Que já aconteceu de a 
máquina se deslocar até o bairro para fazer poucos serviços porém urgentes e depois voltou. Que entende 
que deve respeitar, que tem que saber que existe os outros bairros que tem necessidade de serem 
realizados serviços, como hoje sabe da necessidade da manutenção da estrada Fortaleza/Jacuí, só que é uma 
estrada que como todos sabem o tráfego é grande e pesado, a administração pode fazer o que for que 
dificilmente a estrada vai ficar cem por cento. Pediu para as pessoas terem um pouco de paciência, pois, não 
é falta de vontade da administração, menos ainda do chefe do setor de máquinas do qual só tem a 
agradecer pelo que vem fazendo, no entanto há pessoas que acham que somente porque este Presidente 
reside no Chapadão quer levar tudo para o Bairro e não é isso, pois, o que quer para o Chapadão quer 
também para os outros Bairros e qualquer outra pessoa de outro bairro que precisar deste Presidente e que 
estiver ao seu alcance irá lutar para conseguir, mas no Chapadão está perto do que está acontecendo, mas, 
se o chefe do setor disser que necessita tirar a máquina do bairro é claro que irá respeitar, mas, acha que as 
pessoas precisavam entender que se a máquina está lá que aguardem mais uma ou duas semanas e depois 
vai para outro bairro porque assim a máquina não precisa ficar indo e voltando. Deixou claro que não é 
contra os vereadores que fizeram os pedidos, apenas fica chateado de a pessoa falar que só existe o Bairro 
Chapadão, porque nem na cabeça deste Presidente existe somente este bairro pois tem o maior carinho por 
todos os fortalezenses e por todos os bairros rurais do município portanto que tem amizade e é muito bem 
recebido em todos os bairros. Em aparte o vereador Moacir Queiroz relatou que é necessário arrumar mais 



uma máquina porque uma máquina só para o município é apertado. Se lembrou de máquina que foi 
incendiada, que podem ver com o prefeito o quanto está difícil. Frisou que devem ter paciência, trabalharem 
unidos para tentar junto aos deputados recurso de emenda parlamentar para aquisição de máquina, visto 
que o município é grande e os serviços por menores que sejam são muitos. Dito pelo Presidente que tem 
pessoas que acham que porque na Câmara há dois representantes do Bairro Chapadão, as máquinas ficam 
somente lá. Novamente em aparte o vereador Moacir disse que há alguns dias falou pessoalmente com o 
prefeito sobre a estrada de Jacuí, sobre cascalhar e sobre os buracos. Também em aparte a vereadora Maria 
Aparecida disse que as pessoas a abordam nas ruas e reclamam que as máquinas só ficam no Chapadão. 
Respondido pelo Presidente que é verdade, que para começar existem dois bairros Chapadão e o povo acha 
que está tudo no Chapadão, porém, existe a Catuaí que o povo também chama de Chapadão e que tem 
certeza que no máximo de duas a três semanas a máquina estará liberada. Em seguida o Presidente falou 
diretamente ao Prefeito presente na reunião, dizendo que foi procurado pelo Sr. Landinho querendo saber 
da regularização da urbanização do trecho próximo de sua residência. Continuando o Presidente fez 
requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo a construção de dois mata burros no Bairro 
Fundão, o primeiro na antigo propriedade do Sr. João Vitalino, que hoje pertence ao Sr. Francisco, e o 
segundo na propriedade José Laércio. Solicitou constasse no requerimento que parte da madeira será 
doada por estes cidadãos. Também fez ofício com a participação do vereador Aparecido Amaral ao chefe 
do setor de máquinas e sua equipe agradecendo por ter atendido pedido e construído mata burro na 
propriedade do Sebastião e Sr. Paulo Carvalho. O Presidente fez ofício também em nome do Sr. Divino, 
Tião Dona, Fabiano Baquião e Sra. Glória agradecendo a todos que apoiaram e apóiam com doações ao 
hospital do câncer. Agradece a todas as pessoas que se prontificaram em ajudar de coração esta entidade 
que tanto serve os fortalezenses no dia a dia. O Presidente informou que de acordo com informações da 
Sra. Glória foram arrecadados quarenta e seis mil, novecentos e sessenta reais, que ainda estão 
contabilizando os valores e pode ser que ultrapasse cinquenta mil reais.Todos os vereadores parabenizaram 
aos que se empenharam e também fizeram as doações para o leilão. Dito pelo Presidente que estas pessoas 
merecem os agradecimentos porque a ação dos mesmos é muito válida. Em aparte o vereador Ryan Cesar 
informou que o Sr. Tião Dona junto com o Sr. Fabiano Baquião percorreram várias propriedades rurais 
fazendo pedidos de doações para este leilão. O VEREADOR DARCIO NETO comentou que em 01/08/21 
(domingo) recebeu algumas mensagens em relação a realização de evento ocorrido. Disse que não está 
criticando o evento, porém, as pessoas o questionaram em relação a saúde do povo, e também se os 
participantes estavam de máscara, se fizeram a testagem para COVID-19. Relatou que está fazendo este 
comentário para dar uma satisfação para as pessoas que lhe enviaram mensagens as quais queriam saber 
deste evento. Disse saber que devem procurar as partes para saber como que foi feito, como ocorreu a 
realização, mas, que sua maior preocupação é com a saúde, independente se o município está na onda 
amarela, vermelha ou qualquer outra, sua preocupação é a saúde porque em sua casa tem seu pai que é 
idoso e se vier uma nova onda do vírus na cidade, novamente o comércio será afetado. Enfatizou que seu 
comentário é no sentido de procurarem saber como foi feito o evento visto que a população também quer 
saber. Disse saber que é um esporte, que as pessoas que estavam lá gostam, estavam praticando, que isso é 
ótimo, mas, que sua maior preocupação é com a saúde, pois, tem um irmã que é enfermeira e quando 
acontece um surto, este vereador sabe o que ela passa, sabe o estado que a mesma fica. Informou que não 
sabia deste evento, que não estava na cidade e quando chegou, viu as mensagens, e por isso, deixa o 
questionamento e se caso alguém quiser também se pronunciar sobre o assunto poderia. Em seguida 
parabenizou o pessoal de Fortaleza que ajuda o hospital do câncer por ter juntado vinte e sete bezerros e 
alguns cavalos os quais foram doados para a realização de leilão em 01/08 na cidade de Pratápolis-MG. Em 
aparte presente na reunião o organizador do evento Sr. Paulo Flávio Bárbara que pediu a palavra para 
prestar esclarecimentos, tendo sido informado pelo Presidente que a palavra seria concedida ao mesmo 
após a fala de todos os vereadores, pois, pode ser que algum vereador tenha mais alguma dúvida sobre o 
evento e desta forma o cidadão Paulo responderia a todos de uma vez só. A VEREADORA MARIA 
APARECIDA aproveitou a presença do prefeito Adenilson Queiroz na reunião e questionou sobre o fato de 
algumas mães estarem lhe procurando para saber a respeito da volta as aulas presencialmente. Disse que 
estão questionando se as aulas presenciais vão voltar, se está havendo algum estudo para que isso aconteça 
de forma gradual porque tem muitos lugares em que as aulas estão voltando, ou se não tem nenhuma 
previsão de volta para este semestre. Solicitou que o prefeito fizesse uso da palavra e respondesse o 
questionamento, pois, há muitas mães que estão acompanhando a reunião. Relatou que segundo algumas 
mães, há cidades em que as aulas estão voltando, que ouviu o Ministro da Educação dizendo que as aulas 
presenciais voltariam, mas, que isso irá depender de cada município tendo em vista a pandemia, e que não 
sabe se o prefeito e o diretor da escola municipal estão conversando sobre este assunto e por isso poderia 
explanar nesta reunião para as mães que estão acompanhando e mesmo quem não está é somente entrar 



no site que o áudio da reunião estará disponível. Após disse que gostaria de saber do prefeito também sobre 
a realização da operação tapa buracos, pois, se certificou e a licitação já foi feita, tendo questionado se já 
existe previsão para início pois há algumas ruas bastante esburacadas e os buracos vão aumentando. 
Também questionou sobre a viabilidade de a prefeitura fazer pintura de sinalização de trânsito horizontal 
nas ruas da cidade, tendo dito achar interessante, realizar a pintura de "pare" nas ruas/esquinas. Relatou 
saber que existe placa de parada obrigatória, mas, entende que quando tem a pintura na rua parece que 
chama mais atenção motorista. Relatou que há alguns dias ocorreu colisão boba, um dos envolvidos não era 
da cidade, e que tem cidades que vai que está escrito na rua e entende que chama mais atenção do que só a 
placa vertical. Pediu ao prefeito que faça esta pintura nas ruas da cidade de mais movimento pois entende 
que é de grande valia. Em aparte o Presidente questionou se sobre a sinalização nas ruas a vereadora fez 
requerimento, respondido que não porque o prefeito está presente poderá responder porque as vezes já 
tem previsão de realização. Dito pelo Presidente que iria fazer requerimento neste sentido porque nesta 
data foi cobrado sobre este assunto, principalmente no trecho sentido Córrego Quim Brito porque 
entendem que está necessitando de sinalização de parada obrigatória. Comentou que não é que não confia 
na administração, mas, o requerimento é um documento que serve como prova para mostrarem para a 
pessoa que foi feita a solicitação, mas, como o prefeito está presente, o mesmo irá falar sobre o assunto e 
que se fosse encaminhado requerimento queria fazer parte. A vereadora Maria Aparecida narrou 
novamente o acidente ocorrido na esquina próxima da residência do Sr. Renato, que o motorista não era 
daqui e que passou desapercebido e que as vezes a escrita na rua chama mais a atenção do que a placa em 
si. Quanto aos questionamentos feitos sobre a vacinação no município, a vereadora informou a todos que a 
diretora de saúde lhe informou durante a reunião que estão sendo vacinadas pessoas de trinta e oito anos, 
que há 333 doses em estoque para segunda dose. A vereadora disse que outros municípios aderiram de 
aplicar as vacinas enquanto as mesmas chegavam e não guardavam a segunda dose, mas, corre o risco de as 
vezes faltar e o cidadão não tomar na data certa. Continuando informou que Fortaleza já recebeu três mil, 
duzentas e quarenta e quatro, já foram aplicadas duas mil oitocentos e cinquenta e uma doses, e a 
porcentagem da primeira dose aplicada é de 48,8%, e a segunda dose 21,52%. A vereadora comentou que é 
muito interessante a forma que a diretora do departamento de saúde lhe encaminhou os dados porque está 
tudo especificado, a quantidade de pessoas que foram vacinadas na área de saúde, idosos, PM, comorbidade 
e assim por diante. Tendo a vereadora dito que da forma que lhe foi encaminhado poderia ser divulgado 
para as pessoas pelo whatsapp porque esta é uma rede social que todos tem acesso. Disse que iria colocar 
no grupo da câmara que assim os vereadores poderiam informar a população que está perguntando pois é 
mais fácil que ficar somente pelo facebook. Ao final agradeceu a diretora do departamento de saúde pelo 
envio das informações as quais foram de grande valia. No uso da palavra o Presidente agradeceu não 
somente a referida diretora, mas, todos da área da saúde, pela forma que trabalham, pelo controle que tem 
da situação e pela maneira de conduzir os trabalhos. A vereadora Cida Queiroz disse que todos os 
questionamentos dos vereadores foram esclarecidos pela diretora do departamento de saúde e que gostaria 
de frisar que a questão é só mesmo uma forma de como repassar a informação de forma mais fácil para a 
população porque está tudo certo, o acompanhamento está bem feito. Dando continuidade o Presidente 
disse ter recebido ligação e que iria questionar que é a respeito do mata burro do Sr. Marlei Américo, onde 
responderam que o manilhamento já existe porém está entupido, então o certo agora no local seria mesmo 
o mata burro. Esclarecido pelo vereador Darcio que o cidadão Vinicíus neto do Sr. Marlei que trabalhou com 
o vereador foi quem lhe disse que havia buraco e na época das chuvas fazia valeta, que dificultava a 
passagem. O vereador Darcio disse que não sabia que tinha o manilhamento. Em seguida O VEREADOR 
GABRIEL fez requerimento com a participação do vereador Ryan Cesar ao chefe do setor de máquinas 
requerendo a manutenção da estrada sentido Jacuí  em especial, próximo ao local conhecido como Morro 
do Bagaço. Comentou que teve a oportunidade de passar duas vezes pelo local e verificou que a situação 
está péssima, principalmente no local citado acima e que se chover, irá inviabilizar o trânsito na estrada 
porque há muitos buracos e poeira em excesso.  Em seguida disse que já foi feito requerimento pelo colega 
Darcio Neto, que o prefeito está na reunião e poderá responder, e que em 2020 o próprio vereador Gabriel 
juntamente do ex colega de bancada Danilo Oliveira também encaminharam requerimento a respeito da 
documentação das casas populares. Que gostaria de saber se realmente teve alguma mudança na forma do 
documento, pois, era carência de dez anos, fizeram requerimento solicitando que facilitassem a transação 
destes documentos. O VEREADOR MOACIR QUEIROZ relatou que quanto ao assunto da sinalização de 
trânsito, deveriam também verificar a sinalização da Avenida porque sempre as pessoas que vem de fora 
estão acostumados que a preferência é de quem está na Avenida mas na Avenida Otávia Augusta não é 
assim, e para o vereador é por ser desta forma que ocorrem acidentes. Em aparte o Presidente disse que já 
recebeu este tipo de reclamação também. Também em aparte a vereadora Maria Aparecida relatou que 
quem está descendo, está em velocidade maior, respondido pelo vereador Moacir que o correto é que toda 



Avenida é preferência, visto que em todo lugar é assim. A vereadora Maria Aparecida disse que comentou 
sobre a pintura nas ruas porque algumas ruas foram recapeadas e que foram feitas a referida pintura e a 
vereadora achou muito interessante e proveitoso. Em seguida fez requerimento ao executivo requerendo a 
reforma das placas das entradas e saídas da cidade as quais estão enferrujadas. Disse já ter conversado 
com o prefeito sobre o assunto e que iria solicitar também fosse feita operação tapa buracos, mas, a 
vereadora Maria Aparecida já falou com o prefeito sobre o assunto. Tendo citado como exemplo trecho 
aberto para fazer rede de esgoto na Rua liberdade, onde transita muitos veículos porque é a rua da 
policlínica. Em aparte a vereadora Maria Aparecida disse que quanto a pintura das placas já havia falado com 
o prefeito em 2020. Falou da dificuldade do manuseio das mesmas e disse que o cidadão Ezio se 
disponibilizou a pintar, mas, precisaria de alguém para retirar destas placas. Sugeriu encontrarem uma forma 
de mudar a placa de local podendo por exemplo utilizar trecho antes de iniciar o canteiro dos coqueiros. 
Tendo o vereador Moacir dito que como serão instaladas câmeras de segurança que tais placas poderiam ser 
instaladas próximas das câmeras. Em aparte o Presidente disse que o vereador Darcio já fez requerimento 
neste sentido, respondido que sim no início do mandato. Dito pelo Presidente que o pedido é válido porque 
é a imagem que fica da cidade para quem está chegando ou saindo. O VEREADOR MANOEL PROENÇA fez 
requerimento ao executivo requerendo seja recapeada Rua Vereador Paulo Ferreira, saída para o 
Pesqueiro do Mamão, tendo em vista, reclamações dos moradores quanto as más condições da via. Em 
seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA fez ofício ao Sr. Luiz do Prado, cidadão fortalezense e ex-prefeito 
do município, pela passagem de seus oitenta e oito anos nesta data, tendo enfatizado o carinho e o zelo 
que o cidadão tem com a cidade de Fortaleza, deixando ao mesmo felicitações e agradecimentos por tudo 
que este cidadão tem feito pelo município. Em seguida fez requerimento ao chefe do setor de máquinas 
para que seja retirada canaleta na entrada do Sítio do Sr. Baltazar Ferreira, conhecido com "Bataza", 
jogando a referida canaleta para baixo do mata burro, pois, assim a água da chuva não danifica tal 
canaleta. Requer também seja aumentada a profundidade do poço existente nesta propriedade e que a 
terra retirada deste poço possa ser usada na entrada da referida propriedade, pois, desta forma a água da 
chuva não irá atrapalhar na chegada ao local. Quanto a manutenção da estrada de Jacuí disse que havia 
anotado para falar do assunto, mas, como o colega Gabriel fez o requerimento então solicitou participação 
no mesmo. Tendo pedido atenção do chefe do setor de máquinas para a manutenção daquele local o mais 
rápido possível porque recebeu vária reclamações de que a estrada está bem danificada e estão tendo 
problemas, tendo salientado ainda que aquela é  uma estrada de vários acessos e citados alguns produtores 
rurais inclusive que estão dando emprego para muitas pessoas de Fortaleza nesta época de colheita de café 
porém estão tendo dificuldade para se locomover. Solicitou verbalmente fosse cascalhado assim que puder 
os pontos principais onde há riscos de encravamento assim que iniciar as chuvas. Após informou que há 
alguns dias foi procurado pela população solicitando fossem colocados quebra molas na Rua Oraida de Melo 
Costa, tendo sido encaminhada resposta do executivo, informando que assim que realizarem o serviço de 
recapeamento e tapa buracos no referido local, darão início na construção dos quebra molas, tendo 
agradecido ao executivo pela resposta. Na sequência fez requerimento ao executivo requerendo a 
construção de banheiro no cemitério municipal visando atender solicitação de várias pessoas, pois, 
quando houver movimento no local, possa haver banheiro disponível aos visitantes que necessitarem, 
tendo ressaltado a grande utilidade desta construção. Na oportunidade parabenizou os servidores Gilson, 
Manoel e demais que os ajudam  nos trabalhos realizados no cemitério. Disse que esteve no local há alguns 
dias e gostou muito do trabalho feito no cemitério. Após fez requerimento ao executivo com cópia ao chefe 
do setor de máquinas para a construção de mata burro na entrada da propriedade do Sr. Marlei Américo 
de Freitas. Em aparte o vereador Darcio Neto pediu a palavra para informar que o neto do Sr. Marlei 
trabalhava para o mesmo e que disse que o mais eficiente no local seria o manilhamento e que inclusive se 
disponibilizou a ir ao local para dar uma olhada no serviço, porque já foram feitos requerimentos neste 
sentido. Que ainda não falou com o chefe das máquinas porque sabe que as máquina estão atarefadas, mas, 
o vereador entende que o ideal seria colocar manilha porque não é problema de passagem e sim a valeta 
que se forma quando chove, mas, se de repente o proprietário quiser o mata burro e a administração 
também quiser fazer tudo bem. Tendo o vereador Ryan dito que então podem solicitar no requerimento seja 
feito estudo do melhor a se fazer para resolver o problema do local. Tendo agradecido o colega Darcio pela 
orientação. Em seguida o vereador Ryan Cesar disse ter sido procurado para que seja realizada limpeza da 
quadra da escola municipal e alguns outros setores. Que no dia 30/07 procurou alguns encarregados para 
conversar os quais disseram que o quanto antes será feita a limpeza. Tendo sido feito requerimento neste 
sentido do qual participa o vereador Ernane Dias que sugeriu fosse realizada também a limpeza nos 
campos de futebol.  Após o vereador Ryan Cesar agradeceu a diretora do departamento de saúde pelos 
esclarecimentos, disse ter sido bom pois os ouvintes que estão acompanhando a reunião ficaram 
informados, bem como, para ficar registrado em ata também. Se colocou a disposição para ajudar a divulgar 



os dados para a população, sempre que houver algum tipo de alteração na vacinação porque é muito 
importante a população ficar sabendo pois já vai se programando e ficando ciente do que está se passando. 
Quanto ao requerimento do cidadão Marlei disse que irá mantê-lo já que a manilha está entupida tendo em 
vista facilitar para o cidadão. Antes de encerrar fez requerimento ao executivo requerendo a instalação de 
guarda corpo no vão entre o passeio e a cozinha da Escola Municipal Professora Alzira Álvares, mais 
especificamente subindo a Rua Guilhermina Álvares Dimas, pois, existe buraco entre a calçada até a janela 
da cozinha, o local é alto e há riscos de as vezes ocorrer acidentes. Frisou que este guarda corpo irá 
prevenir que os referidos acidentes venham a acontecer. Agradeceu ao executivo pois há alguns dias foi 
necessário falar com o prefeito, o qual juntamente com toda sua equipe deu a maior atenção e por isso o 
agradece de coração, tendo ao final agradecido o Presidente por ter concedido novamente a palavra ao 
vereador. Após O VEREADOR ERNANE DIAS informou que já começaram a construir no novo loteamento, 
que se Deus quiser será dado início nestas construções, dando emprego para o povo. Citou que o primeiro a 
iniciar a construção foi o cidadão Maicon conhecido com Macuco e que esta seja a primeira de muitas 
construções. Comentou também sobre a empresa JR do Sr.José Roberto que está fazendo seu serviço e que 
tem bastante gente empregada com ele o que é muito bom para o município. Informou também que 
inaugurou recentemente na cidade a empresa do Sr. Evair conhecido como Tim que trabalha com 
borracharia, alinhamento, balanceamento e troca de pneus. Disse que são coisas boas para a cidade. Após 
acordo foi feito requerimento do Plenário para a diretora do departamento de saúde requerendo seja 
elaborado e enviado boletim informativo referente a faixa etária que está sendo vacinada contra a COVID-
19, bem como, a divulgação da porcentagem de vacinados tanto da primeira dose quanto da segunda. Por 
sugestão do vereador Darcio Neto, requer seja realizada a divulgação destes dados na rádio já que a 
prefeitura tem momento de divulgações na emissora. Justificou que foi procurado por algumas pessoas que 
lhe repassaram esta dúvida e que se possível possam manter a população informada por meio de redes 
sociais ou outros meios para que as pessoas possam acompanhar. Discutiram sobre a faixa etária que estão 
vacinando, que dará continuidade na vacinação de pessoas de trinta e sete anos, tendo a vereadora Maria 
Aparecida relatado que já chegou mais doses ao município e que avisam por telefone as pessoas para irem 
se vacinar. Discutiram sobre o fato de várias pessoas não utilizarem de redes sociais e que existem outros 
meios para que todos de modo geral fiquem informados. Tendo o vereador Ernane parabenizado os 
servidores da saúde e dito que a solicitação é apenas uma pequena ação para melhorar para o povo o qual 
fica ansioso. Em aparte o vereador Moacir disse que estão vacinando quem tem trinta e oito anos e estão 
guardando para quem vai tomar a segunda dose e que em Passos não estão guardando por isso estão um 
pouco a frente de Fortaleza. Dito pela vereadora Cida que a segunda dose fica guardada e as doses que 
chegam durante a semana são distribuídas. Continuando o vereador Ernane Dias disse que quanto ao mata 
burro do Marlei, já pediu, que sabe que as vezes os serviços da prefeitura não são rápidos porque há muitos 
serviços e prioridades a serem realizadas, tendo concordado com o vereador Darcio sobre visitar o local para 
ver qual o melhor serviço a ser feito. Após o vereador Ernane agradeceu a diretora do departamento de 
saúde por ter encaminhado resposta dos questionamentos dos vereadores, parabenizou pela rapidez, 
agradeceu a mesma assim como todos os servidores da saúde. Na oportunidade também parabenizou o Sr. 
Luiz do Prado pela passagem de seu aniversário, desejando mais saúde e que Deus possa dar muitos anos de 
vida ao mesmo. Antes de encerrar a reunião o Presidente concedeu a palavra ao cidadão Paulo Flávio 
Bárbara para prestar esclarecimentos. Após cumprimentar todos os presentes o cidadão disse ter pedido a 
palavra para responder ao pronunciamento do vereador Darcio Neto. Que gostaria de deixar claro que não 
tem nada contra o referido vereador, que não tem nada contra nenhum dos demais vereadores também, 
mas, em seu ponto de vista o vereador Darcio é um dos melhores vereadores, assim como os demais tem 
seus benefícios. Em relação ao questionamento sobre a realização de evento, disse que como único 
organizador e idealizador e um dos presidentes do grupo Pedal Fort, resolveu fazer o evento. Que está 
fazendo uso da palavra para esclarecer os fatos para a Câmara e para a população. Comentou não saber de 
algum dos vereadores, ou até mesmo quem fez os questionamentos ao vereador Darcio teve a curiosidade e 
vontade de observar a situação do município diante do "Minas Consciente", e que não sabe se os vereadores 
estão por dentro mas, o município de Fortaleza de Minas atualmente aderiu a este programa, por mais que 
tenha um decreto municipal. Relatou que sempre quis acatar ao decreto municipal, mas, o Minas 
Consciente, não permite nada de eventos, mas, em local aberto que caiba até seiscentas pessoas é liberado. 
Relatou que o evento foi realizado na Fazenda São Francisco. Disse que participaram do evento entre 
duzentas e cinquenta e trezentas pessoas e contra a COVID-19, fizeram tudo o que o programa Minas 
Consciente pede assim como o decreto municipal, que seria a aferição de temperatura, uso de álcool em gel, 
distanciamento. Frisou que logicamente num evento com duzentas pessoas não dá para ter o controle de 
tudo, mas fizerem o que puderam. Em relação ao decreto municipal, disse que procurou a secretaria de 
saúde, que na opinião do cidadão Paulo Flávio é uma das melhores do Sul de Minas, porque até hoje 



Fortaleza de Minas é o município que menos teve casos, menos óbitos em questão de quantidade de 
habitantes e o mérito total é da secretaria de saúde e da administração atual, além dos atuais vereadores. 
Informou que procurou tanto a diretora do departamento de saúde quanto o prefeito e o procurador 
jurídico da prefeitura, e realmente todos vetaram o evento porque era bem próximo da cidade, não havia 
capacidade para esse tanto de gente e por isso este cidadão resolveu realizar o evento distante da cidade. 
Esclareceu que da cidade de Fortaleza de Minas convidou vinte pessoas, e que lá foi oposição do comando 
(prefeito e vereadores) atual, e na opinião do Sr. Paulo a política suja da oposição quis prejudicar 
possivelmente todos os vereadores e o comando municipal que hoje é do prefeito Adenilson Queiroz e foi 
pra cima da pessoa do cidadão Paulo. Frisou que foi lá quem quis prejudicar o próprio cidadão ou ao prefeito 
e quem realmente não tem nada o que fazer. Enfatizou que não convidou ninguém, e deixou claro que dos 
vinte fortalezenses convidados, dez pessoas permaneceram no evento com este cidadão, e as outras dez 
ficaram distribuídas em pontos estratégicos (em cima da serra, estrada principal de Jacuí, etc, ficando todos 
espalhados. Que estes trezentos atletas do Sul, Sudeste de Minas e algumas região do estado de SP, 
estiveram na cidade para abastecer ou seja gerando renda no município. Disse ter feito todos os 
procedimentos da COVID-19 e não está se vangloriando porque isso não é de sua pessoa, mas, tem 
procurado há mais ou menos quatro ou cinco anos fazer mais que um projeto social na cidade. Falou que 
Deus tem privilegiado este cidadãos e outras pessoas inclusive presentes na reunião de ajudar, pois, tem a 
consciência de poder ajudar o próximo. Falou diretamente ao vereador Darcio Neto que gostaria de saber 
quem foi que o procurou, que não sabe se pode falar dentro da Câmara quem foram estas pessoas que 
procurou o vereador para denunciá-lo e ao evento, mas, destes que procuraram o vereador Darcio, ninguém 
chegou até o Sr.Paulo para saber que fim tinha o evento. Informou que para este evento pegou em mãos 
tanto dos atletas quanto dos patrocinadores cerca de cinco mil reais e gastou sete mil reais, ou seja, teve 
lucro negativo de dois mil reais, isso para trazer os olhos do Sul de Minas para o município sem o apoio de 
nenhum vereador, não porque não quiseram ajudar, mas sim porque não quis procurar ajuda de ninguém 
devido a pandemia. Disse que não buscou ajuda com o prefeito municipal e o jurídico justamente pela 
pandemia. Que para ele o que conta é a amizade, que está neste esporte há dez anos, e ninguém que 
conversou ou que denunciou ao vereador Darcio, chegou no Sr. Paulo para saber quais seriam os benefícios 
da realização deste evento porque se chegassem teriam tido uma explicação. Comentou que além de ter 
tido dois mil reais de lucro negativo, ganhou de amigos, de amizades que foram construídas nestes dez anos, 
mais de dois mil reais em roupas, peças de bicicletas, e vários benefícios para a realização de uma live no dia 
14/08, inclusive convida todos os presentes para participar da referida live que será realizada dentro de sua 
casa com o apoio de sua esposa, para estarem vendendo estes produtos e o valor arrecadado será utilizado 
para beneficiar entre trinta a quarenta famílias do município com cestas básicas e mantimentos. Frisou que 
sempre preza as amizades e mais os projetos sociais. Relatou que se as pessoas que procuraram o vereador 
Darcio se tivessem procurado pelo cidadão as vezes até o ajudavam porque se sentiu bem sozinho, teve 
apoio das vinte pessoas que o mesmo convidou, apoio moral gigante inclusive agradece a todos. Quanto as 
pessoas que ficam denunciando e que não tem o que fazer deixou claro que não está trazendo o mal para a 
cidade e sim um projeto social realmente para ajudar o município. Parabenizou novamente a secretaria de 
saúde e a administração que fizeram de tudo para atualmente o município ser o que é em relação a COVID-
19, salientou que Fortaleza é referência para vários municípios do Estado, então, jamais quer atrapalhar, se 
não pode ajudar atrapalhar também não vai. Após relatou que sente que em Fortaleza o esporte nunca teve 
vez com apoio de vereadores. Que não sabe se outras pessoas já pediram este apoio mas ele próprio nunca 
pediu e não vai pedir pois graças a Deus tem muitas amizades e muitas pessoas que estão para somar. 
Informou que por duas ou três vezes contou com o apoio da prefeitura no comando do prefeito Adenilson 
Queiroz que foi o único prefeito que ajudou e é muito grato ao mesmo, pois, nunca fez nada em troca de 
política, nem nunca tocou neste assunto. Disse que em sua opinião no momento que o prefeito o ajudou o 
mesmo quis sim incentivar o esporte, e agora não está no momento de ajudar e por isso não pediu ajuda. Na 
sequência relatou que a secretária de esportes nunca fez um evento desta magnitude, nem em tempo de 
não pandemia, e este cidadão trouxe para Fortaleza de Minas 300 atletas profissionais, amadores e 
iniciantes os quais possivelmente devem ter movimentado no município no que diz respeito a alimentação 
mais de dois mil reais, dos quais o Sr. Paulo não recebeu nenhum centavo e na realidade gastou dois mil 
reais de seu bolso para ter seus amigos aqui junto do mesmo. Esclareceu que a ideia partiu do mesmo, que a 
gestão partiu de sua pessoa mas sem seus vinte convidados que o ajudaram o evento não teria acontecido e 
nunca vai ser feito, mas, com sua gestão e liderança de vinte amigos que são sangue de seu sangue, fizeram 
um evento e trouxeram para Fortaleza os olhos de quem nunca pisou nesta terra. Disse esperar ter 
esclarecido a situação e falou que o vereador Darcio cobrou esclarecimentos num momento muito certo, 
que a atitude dele não está errada porque o município passa por um momento de pandemia muito crítico. 
Parabenizou o vereador por sua coragem de falar que talvez outros vereadores não tiveram ou talvez 



também não chegou nos ouvidos dos demais. Elogiou o vereador Darcio dizendo ser muito bom, de coragem 
e atitude que cobrou no momento certo pois deve esclarecimento para os fortalezenses, não só ele como os 
demais vereadores, e entende que o vereador cobrou no momento certo. Esclareceu também que o 
prefeito, o procurador jurídico do município e a secretária de saúde Edina deixaram bem claro que qualquer 
notificação, qualquer multa ou qualquer problema que acontecesse o Sr. Paulo arcaria com as 
consequências. Informou que para as vinte pessoas convidadas por ele, o mesmo solicitou que fizesse o 
teste para COVID que poderia sim sair de seu bolso, antes de voltarem a trabalhar e ter contato com outras 
pessoas. Aproveitou o ensejo para deixar homologado pedido para que anualmente, em todo mês de março 
o mesmo possa realizar evento marcante e consagrar um eterno evento de mountain bike, seja em sua 
presença ou fora da mesma. Frisou que não diz isso em relação a ele próprio ou em relação aos vereadores e 
prefeito, mas, em relação a população, visando gerar benefícios ao comércio local, visto que atualmente 
Fortaleza não suporte um evento conforme este que o mesmo trouxe para a cidade. Que já participou de 
várias competições dentro e fora do Estado, mas, igual o realizado em Fortaleza nunca teve. Disse que 
gostaria de fazer outro evento deste na Praça Central assim que diminuir esta questão da pandemia e 
informou que no evento realizado vinte e cinco pessoas não vieram porque na cidade não tem lugar para 
dormir, tendo citado as cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São Paulo, e Ribeirão Preto. Falou sobre 
construção de quitinetes em Fortaleza para que daqui quatro ou cinco anos esperem no mês de março mais 
de quinhentos atletas no município, isso fará girar a economia de modo geral da cidade. Agradeceu por 
terem concedido a palavra ao mesmo tendo frisado que está a disposição não somente do vereador Darcio 
mas de qualquer cidadão fortalezense para prestar esclarecimentos sobre este evento, bem como, a todos 
os vereadores, secretaria de saúde, visto que foi feito tudo da melhor forma em relação a COVID-19. No uso 
da palavra o vereador Darcio Neto agradeceu pelo esclarecimento, pelas palavras para com sua pessoa, 
porém, disse que hora nenhuma falaram com o mesmo, acusando o cidadão Paulo Flávio, e que a 
preocupação das pessoas é com o movimento de cidadãos de outras localidade aqui no município. Que 
recebeu mensagem por meio de rede social e que em momento algum acusaram o organizador. Disse que se 
Deus quiser esta pandemia irá acabar, está previsto para dezembro. Relatou que conforme falado pelo Sr. 
Paulo não teve apoio da Casa em outros eventos, que é a primeira vez que atua como vereador e se Deus 
quiser quando a situação se amenizar que o mesmo pode ter certeza que estará a disposição para ajudá-lo. 
Deixou agradecimentos pelos esclarecimentos para a população e se as pessoas que o questionaram não 
estiverem acompanhando a reunião o vereador irá repassar as informações às mesmas. No uso da palavra o 
cidadão Paulo disse entender o que o vereador Darcio quis dizer, que graças a Deus tem cabeça aberta para 
poder escutar e aprender, que dos trezentos atletas nenhum parou dentro da cidade a não ser para 
abastecer mas não tiveram contato físico com ninguém. Relatou que quem esteve lá ou queria pegar COVID 
ou   não tinha o que fazer da vida ou era oposição política do prefeito e dos atuais vereadores, mas, 
conforme já disse o vereador Darcio está mais que certo de querer cobrar, não somente este vereador e 
também os demais porque são representantes da sociedade fortalezense. Que fez certo sim e que em 
momento algum achou que fosse contra sua pessoa e sim realmente contra o evento e que só está nesta 
Casa para falar em nome do evento porque foi o mesmo quem organizou e é o presidente do grupo Pedal 
Fort. Pediu a palavra a vereadora Maria Aparecida relatando que conforme dito pelo cidadão Paulo, foram 
feitos vinte convites para fortalezenses, tendo questionado se este número está relacionado aos 
participantes do evento ou pessoas que foram ao local para assistir e ainda se havia critério do tipo ninguém 
podia assistir ou somente foi para convidados, tendo no fim questionado qual critério utilizado. Respondido 
que convidou vinte participantes, seis foram atletas, ou seja, não teve contato com ninguém porque o 
ciclista só quer sair na frente de todos e na verdade corre um do outro, quanto aos demais 14 participantes 
quatro ou cinco pessoas ficaram no evento presente e mais umas cinco pessoas espalhadas na região pois foi 
um evento de 40 km. Disse também que não expulsou ninguém e quem chegou não foi impedido de entrar 
porque era um evento livre. O cidadão Paulo ainda informou que possui quatro grupos de whatsapp de 
ciclismo na cidade, e falou primeiramente em todos que não era para ser divulgado,então 98% da população 
incluindo os vereadores não sabiam porque pediu para não divulgar em momento algum nas redes sociais, 
tendo sido divulgado apenas em meio ciclístico. Comentou que em Fortaleza existem diversas pessoas que 
pedalam, porém, atletas são oito, e os demais foram para apoiar, então não houve divulgação para não 
aglomerar, porém, não foi nada fechado, e quem entrou que não era ciclista foram os que falaram e 
questionaram e com toda razão, tendo dito que não tira a razão do mesmo, pois, todos são livres para falar, 
fazer e perguntar o que quiser. Em seguida o Presidente agradeceu ao cidadão Paulo Flávio por seu 
empenho em desenvolver estes projetos sociais em Fortaleza. Disse que o cidadão deixou bem claro que não 
teve ajuda da Câmara, porém, o mesmo não procurou, pois, deixou isso bem claro. Que conforme dito pelo 
Sr. Paulo, o vereador Darcio tem toda razão de questionar porque como vereadores são muito questionados 
e a obrigação dos mesmos é trazer a tona o que lhes é pedido. Falou da admiração e respeito que tem pelo 



trabalho do cidadão Paulo, bem como, pela forma de conduzir não só sua vida pessoal como profissional. 
Comentou que não sabe se algum dia o cidadão irá precisar da Câmara mas se precisar e este Presidente 
estiver na Casa o Sr. Paulo pode ter certeza que se este Presidente estiver na Casa poderá contar com seu 
apoio porque é fã do esporte independente de qual for, tendo dito que torce para que dê tudo certo. Pediu a 
Deus e Nossa Senhora Aparecida para que esta pandemia acabe logo para que possam fazer em Fortaleza 
um evento deste conforme dito pelo cidadão Paulo, todos ficarão esperando o próximo a partir do segundo 
ano de realização. Relatou que não está na reunião para questionar quem foi reclamar para o vereador 
Darcio inclusive parabenizou ao vereador por trazer a tona o assunto porque os vereadores estão nesta Casa 
para isso, para procurar saber os dois lados da moeda para saber exatamente da situação. Parabenizou o 
cidadão Paulo, tendo deixado claro que neste ano de 2021 que está como Presidente se precisarem de algo 
está a disposição, a Câmara está de portas abertas para atender não somente o Sr. Paulo mas também 
qualquer fortalezense da melhor forma possível. Parabenizou mais uma vez o cidadão por sua conduta e 
modo de conduzir sua vida não só pessoal como profissional também, principalmente no grupo Pedal Fort. 
Aproveitando a oportunidade o vereador Ryan Cesar parabenizou o cidadão Paulo pelo evento pois recebeu 
muitos elogios em relação ao mesmo, tendo dito que independente de estar nesta Casa de Leis ou não, nos 
próximos eventos poderá contar com o apoio do mesmo, pois, entende que o esporte é muito importante 
principalmente na vida das crianças e adolescentes pois tira os mesmos dos caminhos errados visto que além 
de trazer benefícios, ocupa a mente. Em relação a fala do cidadão Paulo, o Presidente disse não estar nesta 
reunião para falar se foi oposição ou não, porém, existe e sempre vai ter e gostaria de dizer ao cidadão 
apenas para entregar nas mãos de Deus porque quem não deve não teme, e para aqueles que perseguem o 
cidadão e que o mesmo acha que está fazendo de tudo para lhe derrubar, que reze por eles, porque Deus é 
o caminha e sabe como conduzir estas situações. O cidadão Paulo concordou e disse que uma coisa que 
carrega com si é que incomodados sempre é bom na vida, porque fazem as pessoas cresceram cada vez 
mais, não só na sua vida mas, na de todos. Dito pelo vereador Ryan que é através das críticas que as pessoas 
melhoram. O cidadão Paulo concordou dizendo que a oposição, a concorrência fazem as pessoas crescerem 
e não se acomodarem. Em aparte o vereador Moacir Queiroz fez uso da palavra para relatar que conforme 
dito pelo cidadão Paulo Flávio, os vereadores não comentaram sobre o assunto, porém, este vereador ficou 
sabendo do evento no domingo a noite. Que cada pessoa gosta de um esporte, ele por exemplo, gosta de 
futebol. Que já viu o Sr. Paulo praticando ciclismo, admira a disposição do mesmo e entende que não é 
obrigação dos vereadores averiguarem estas questões, as quais entende que são da área da saúde. Que não 
irá falar que o cidadão está certo ou errado porque não foi no local, não viu, então não irá comentar, sabe 
que o espaço é grande. Disse que não irá entrar em detalhes porque não é responsabilidade dos vereadores 
e sim da área da saúde. Comentou que se o evento foi realizado é porque quem fez achou que não teria 
problema, que a dona do local é sua prima, e que as vezes falam que tem medo de falar, mas, não é isso, 
pois, se tivesse passado pelo local e visto coisas erradas iria falar, mas não vai entrar em detalhes porque 
não esteve no local e não viu nada. Ao final disse que não tem nada contra, admira os ciclistas. Ao final o 
Presidente agradeceu o cidadão Paulo Flávio pelo esclarecimento. Antes de passar a palavra ao prefeito, o 
vereador Aparecido Amaral pediu a palavra para falar ao Sr. Paulo Flávio quando o mesmo falou sobre 
oposição. Disse que é oposição na Câmara e ao prefeito, mas, tudo que o prefeito encaminhar para a Câmara 
que é de bom para o município está sempre de acordo e vai continuar sendo justo com o prefeito, pois, não 
é porque é oposição que tem que debater com o prefeito discutir com os vereadores e por isso gostaria de 
deixar bem claro para o Sr. Paulo que se foi oposição que o denunciou este vereador. Esclarecido pelo 
cidadão Paulo que quando fala de oposição não está se referindo aos vereadores presentes, até porque acha 
que os vereadores que estão presentes na Câmara é para representar a população, nem é para representar 
o prefeito, que quando falou em oposição quis dizer que era da população e que em momento algum falou 
do vereador Aparecido Amaral. Dito pelo vereador Amaral que a palavra oposição dentro da Câmara nem 
deveria ser falada porque até hoje entende que não foi oposição. Respondido pelo Sr. Paulo que a palavra 
oposição dentro de um mandato municipal é uma palavra que deveria ser excluída, pois, entende que isso 
nunca deve ter dentro de um município e que dentro da Câmara independente de partido é como disse o 
vereador Amaral, todos tem que estar do mesmo lado beneficiando o município. Esclareceu que quando 
usou a palavra oposição, quis dizer "quem está fora, quer entrar", e não os que já estão dentro, apesar de 
partido, o vereador Amaral tem feito um belo trabalho, e entende que tanto nesta Casa, quanto na 
prefeitura a palavra oposição deveria ser cortada. Disse que entendeu o que o vereador Amaral o 
esclareceu, e que também tenha ficado esclarecido pelo vereador Darcio, tendo o vereador Darcio solicitado 
que o cidadão Paulo entenda que apenas levantou a questão porque foi questionado pois conforme dito 
pelo Presidente os vereadores estão nesta Casa para representar o povo. Em aparte a vereadora Maria 
Aparecida disse que o prefeito está presente reunião e com certeza irá falar do assunto porque segundo o 
cidadão Paulo, ao procurar a administração para apoiar o projeto isso não foi possível e o prefeito deve ter 



seus motivos e dará uma explicação a todos. Finalizando o Presidente agradeceu os esclarecimentos do Sr. 
Paulo e disse que assim que precisar a Câmara estará de portas abertas. E em relação ao pronunciamento do 
vereador Amaral o Presidente disse que o mesmo tem mais que razão porque quem não deve não teme. 
Que já foi vereador de situação e de oposição, porém, tudo aquilo que é em benefício do município e das 
pessoas está para ser favorável. Disse que se tem a oposição que critica e faz coisas para derrubar, se o 
vereador Amaral não deve, não tem que se preocupar e tem que tocar a vida. Frisou que nesta Casa não 
encara o vereador Amaral nem ninguém como oposição e que na verdade são um grupo de trabalho para 
trabalhar em prol do município, que o vereador Amaral sabe que tem sim oposição porém não é o mesmo e 
o vereador Amaral se justificou na hora certa reafirmando que quem não deve não teme. Disse que sendo 
situação ou oposição na política devem trabalhar em conjunto porque se começar com picuinhas quem 
perde é só a população. Que o prefeito sabe que este Presidente é parceiro o tempo todo, mas se for 
protocolado projeto que necessite mudanças, o mesmo será analisado e discutido para chegar num ponto 
viável e tem certeza que se em alguns mandatos anteriores os vereadores da época fizessem o que os atuais 
vereadores fazem, talvez não teria acontecido o que ocorreu em Fortaleza, o vereador Amaral concordou 
dizendo que devem trabalhar em prol do povo pois são fiscais do município, e quanto a fiscalizar o prefeito é 
direito dos vereadores terem esta ação, e como ele não está fazendo nada errado o que vai fazer é trabalhar 
junto. Após foi concedida a palavra ao PREFEITO MUNICIPAL ADENILSON QUEIROZ para prestar 
esclarecimentos. Primeiramente agradeceu o esclarecimento do cidadão Paulo Flávio o qual falou 
praticamente tudo. Que atualmente como representante do município, juntamente da secretaria de saúde e 
da procuradoria jurídica não podiam liberar, como foram tomadas as medidas que aos mesmos cabiam em 
outros comércios. Deixou claro que direitos são iguais para todos desde já gostaria de parabenizar o cidadão 
Paulo e toda equipe que o ajudou. E se Deus quiser conforme falado pelo cidadão, assim que passar esta 
pandemia, em todo mês de março este evento se tornará uma tradição porque o povo gosta e atualmente 
estão carentes de festas e eventos, tendo citado queima do alho, festa de outubro, festa dos carreiros, 
reveillon, carnaval etc. Tendo enfatizado que estes eventos viram tradição e que irão crescer cada vez mais. 
Quanto ao leilão de Pratápolis em prol do Hospital do Câncer de Passos, parabenizou os cidadãos Glória, 
Divino, Tião Dona e Fabiano Baquião que ajudaram a arrecadar as prendas. Disse que esta causa é muito 
nobre e as pessoas ajudam de coração. Sobre o retorno das aulas presenciais disse que o diretor da escola 
municipal iniciou nesta data levantamento junto aos municípios vizinhos para ver o que será seguido. Que 
estão sempre em reunião na AMEG e conversando sobre este assunto, tendo informado que apenas três 
cidades voltaram com as aulas presenciais porém a situação é bem complicada porque o modo é híbrido e as 
salas de aula da escola municipal comportam cinco alunos por aula por dia não mais que isso pelas medidas 
que são adotadas e por isso estão estudando para ver o que é melhor para o município e também para não 
prejudicar mais do que já foi prejudicado. Em relação a operação tapa buracos disse que foi feito 
levantamento pelo engenheiro e provavelmente será feito o trabalho até na saída sentido Jacuí, tendo 
informado que se não iniciarem o serviço ainda nesta semana, começarão na próxima. Sobre a pintura de 
sinalização de trânsito nas ruas,disse que já tinha falado com a vereadora Cida sobre o assunto, que o que 
precisam fazer é somente comprar uma tinta de boa qualidade para não desperdiçar dinheiro. Que as ruas 
que já foram recapeadas, no projeto já consta esta pintura, então isso é fácil e de agora em diante podem 
estar fazendo este serviço meio que direto. Em relação a mudança da Avenida disse que já chegaram a falar 
disso há um tempo atrás, falaram com a PM,mas acharam que era pior porque os moradores da cidade já 
estão acostumados com a sinalização do jeito que é, e na opinião do prefeito o que pode ser feito é 
melhorar a sinalização do local para ajudar. Quanto a manutenção da estrada de Jacuí disse que faz tempo 
que está precisando mas não tem como trazer a máquina do Chapadão, para fazer a estrada de Jacuí onde 
gastam uns três dias para depois a máquina voltar ao Chapadão, que a estrada de Jacuí ficará prejudicada 
por um tempo maior, porém, falou como chefe do setor de máquinas o qual começou nesta data a 
transportar cascalho para o Chapadão, para cascalhar três ou quatro pontos da estrada de Jacuí que estão 
quase encravando os carros na poeira. Disse que o caminhão pipa está no local, estão levando o material 
para fazer estes trechos e em seguida antes mesmo de a máquina vir o caminhão já vai transportar um 
pouco de cascalho e colocar nos locais que estão mais ruins. Frisou que estão levando o cascalho para o 
Chapadão pois a máquina está lá daí irá terminar o serviço no Bairro e em seguida, o caminhão e a máquina 
pequena irá colocar o cascalho na estrada de Jacuí até que a outra máquina chegue visando aliviar um 
pouco. Sobre a documentação das casas que foram doadas respondeu que irá elaborar um projeto inclusive 
irá verificar com o assessor jurídico da Câmara para junto do procurador jurídico do município, pois, já 
conversou com a promotora, e juntos elaborarem tal projeto. Comentou que nos documentos falam que a 
venda pode ser feita dez anos após a escritura e que vão tentar fazer um projeto para ser dez anos a partir 
da doação, que então falta apenas fazer isso protocolizar e passar em Plenário e por isso conta com o apoio 
de todos pois conforme falado pelo vereador Amaral, não são adversários, pois, quando o projeto é bom, 



são todos parceiros e se for ruim, conforme dito pelo Presidente devem mesmo barrar porque se os 
vereadores são amigos do prefeito não vão querer o mesmo dentro do buraco e se tiver jeito de evitar esta é 
a hora. Sobre as placas de entrada e saída da cidade, conforme está vindo o projeto de instalação de 
câmeras de segurança, esta irá atrasar um pouco porque o material que foi comprado deveria chegar com 
dez dias porém será com quinze dias, porém, o prefeito acredita que no máximo com mais uma semana já 
começa a instalação das referidas câmeras. Esclareceu a toda população que quando instalarem as câmeras 
irá verificar com o engenheiro sobre a instalação de dois ou três quebra molas, para que o veículo passe bem 
devagar e a câmera consiga identificar a placa caso necessário de saber o seguimento do referido veículo, e 
ao fazer isso, já estarão ou arrumando as placas existentes na entrada da cidade ou verificando uma outra 
maneira de instalar as mesmas. Sobre a operação tapa buracos disse que acredita que vai acontecer de 
imediato porque já foi passado para o engenheiro o qual já fez levantamento. Quanto ao recapeamento na 
saída do Pesqueiro do Mamão disse que se for recapeamento, foi disponibilizado ao município trezentos mil 
reais vindo do deputado federal Emidinho Madeira para recapeamento, daí poderão incluir esta rua, mas, se 
for operação tapa buracos, será agora logo em seguida e mais rápido. Aproveitando o que foi falado nesta 
reunião, e sabendo que o Sr. Luiz do Prado é ouvinte das reuniões, gostaria de parabenizar o mesmo, por sua 
pessoa, pela sua família, pelo que este cidadão fez por Fortaleza e pelo que ainda tem a fazer porque ainda 
goza de saúde. Em relação ao sítio do Bataza irá solicitar ao chefe do setor de máquinas para verificar o local. 
Sobre os quebra molas na Rua Oraida de Melo Costa disse que durante o trabalho de operação tapa buracos 
já irão construí-los. Quanto a construção do banheiro do cemitério disse que na verdade ainda não tinha 
pensado nisso, que irá repassar ao engenheiro para que tome providências e veja o que pode estar fazendo. 
Disse que também solicitará ao chefe do setor de máquinas para verificar sobre o mata burro da estrada do 
Sr. Marlei, porém deixou claro que os vereadores devem manter os requerimentos para que tenham um 
documento em mãos para comprovar que o pedido foi feito pois desta forma o prefeito também tem que 
assumir que o trabalho talvez não tenha sido feito mas que o pedido estava em mãos. Sobre limpeza das 
quadras e campos de futebol, provavelmente deve dar início neste trabalho, porque inclusive já solicitou a 
volta de algumas atividades do CRAS, ou seja vão começar a planejar a volta do atendimento no CRAS 
porque graças a Deus está passando esta pandemia e por isso estão organizando para retornar. Sobre a faixa 
etária de idade que estão vacinando já foi até falado, que a secretária de sáude Edina também mandou as 
informações para o prefeito mas a vereadora Cida já falou sobre o assunto. Informou que em 03/08 chegará 
mais uma quantidade de vacina, que não estão vindo muitas doses. Comentou que se observarem o 
município está com quase 50% das pessoas vacinadas e uma das grandes vantagens que tanto a enfermeira 
Cláudia quanto a secretária de saúde Edina, bem como, os servidores que estão a frente das vacinas da 
COVID-19, todos acharam melhor guardar a segunda dose.Que há municípios que já estão vacinando 
pessoas com trinta anos de idade mas o prefeito disse que possivelmente estes municípios não tem a 
segunda dose, e quando chegar a hora de tomar a mesma pode ser que não tenha, e o município de 
Fortaleza preocupou muito  e optou por fazer isso, quem tomou a primeira, no mínimo tem a certeza de ter 
a segunda dose e isso é muito importante para o município, tendo ressaltado a importância da enfermeira 
Joanair Pereira que atende os pacientes e aplica as vacinas. Disse que estão trabalhando em equipe para 
ajudar a administração. Sobre o questionamento de a máquina estar no Chapadão, perguntou como o 
município incentiva o plantio de mudas de café e depois não fornece a máquina para que seja construído 
terreiro para secar o mesmo, que assim não existe lógica. Relatou que as vezes irá atrasar um pouco, que 
está falando do Chapadão porque foi questionado, mas, isso serve para todos os lugares onde a máquina 
está quando tem que construir terreiros, plainar locais para alguma construção, então já é feito todo serviço 
para não haver necessidade de voltar ao local, porque o estrago maior das máquinas é andar batendo a toa 
nas estradas, porque daí andam mais rápido e estraga. Quanto ao assunto sobre o Sr. Orlando Ipólito, disse 
que está conversando sempre com o vereador Ryan e estão vendo uma maneira de tentar ajudar da melhor 
maneira possível e sempre estão conversando e vão fazer o que for possível. Em aparte o vereador Ryan 
disse que juntamente da Sra. Rosalva Leão ficou de se reunir com o engenheiro do município para analisar 
com o mesmo alguns critérios que ainda faltam para preencher e levar ao profissional para dar segmento. 
Continuando o prefeito relatou que conforme foi falado tudo aquilo que for para ajudar para beneficiar o 
povo a administração está a disposição da mesma forma que sabe que todos os vereadores e servidores da 
Câmara também estão. Enfatizou que quando todos remam para o mesmo lado, as coisas acontecem. Em 
seguida falou diretamente ao Presidente que estará presente na próxima reunião ordinária, que gostaria de 
uma pequena reunião com os vereadores meia hora antes do início da reunião ordinária para discutir com os 
vereadores quatro ou cinco projetos que serão iniciados. Relatou que quer uma opinião dos vereadores para 
em conjunto decidirem qual projeto darão início primeiro na escola, iluminação pública, etc, mas, o que quer 
é trabalhar junto porque daí o trabalho sai. Falou que são mais ou menos quatro projetos, que para alguns 
tem recurso que dá para fazer tudo e para outros tem uma parte do recurso. Em aparte o vereador Ryan 



Cesar disse que uma ideia para quando forem iniciar a operação tapa buracos, já comunicar a COPASA uns 
dois ou três dias antes porque se necessitarem de quebrar em algum lugar que já façam isso porque depois 
já faz a manutenção. O prefeito disse que isso seria bom porque as vezes acabam de fazer o serviço e no dia 
seguinte os funcionários da COPASA estão furando buracos nas ruas. Pediu a palavra a vereadora Maria 
Aparecida para esclarecer que a Sra. Edina havia informado anteriormente que estavam em estoque 333 
doses de vacina, mas, nesta data chegaram mais, totalizando 490 doses e será dada continuidade na 
vacinação a partir de 03/08. Esclarecido pelo prefeito que uma parte das vacinas que chegaram nesta data é 
para a segunda dose, e a outra para dar continuidade na vacinação primeira dose. Esclarecido ainda pelo 
prefeito que uma parte destas vacinas vão para a zona rural a qual está caminhando junto com o município 
em relação a faixa etária de vacinação. Que estão tendo muito cuidado com esta questão também porque os 
direitos são iguais. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias para questionar que há alguns dias esteve em São 
João Batista do Glória e que em certo ponto havia desvio todo de terra, que fizeram um calçamento no local 
com blocos que ficou espetacular tendo sugerido para o prefeito a possibilidade de fazer este trabalho nas 
ruas do novo loteamento, tendo em vista, o alto custo do asfaltamento das mesmas. Tendo questionado o 
valor de uma máquina de fazer os bloquetes. Respondido pelo prefeito que talvez possam pegar esta 
máquina emprestada, pois, são parceiros e o município é vizinho. O vereador Ernane perguntou se a 
máquina pertencia ao município do Glória, respondido pelo prefeito que o mesmo acreditaria que sim. Após 
o prefeito informou que há poucos dias esteve em Brasília e de lá conseguiu recurso a ser usado nos 
loteamentos e por isso solicitou reunião com os vereadores para discutirem melhor a situação, verificar o 
que gasta menos pois desta forma ajuda a todos. O vereador Ernane ainda questionou se o prefeito irá 
colocar algum servidor para tomar conta dos campos de futebol, respondido que com a retomada das 
atividades a ideia é colocar uma pessoa para tomar conta e não deixar sujar e perder controle. Tendo o 
vereador Ernane dito do investimento alto que foi feito no Estádio Tio Veio e se não tiver quem tome conta 
podem perder tudo. Em seguida o Presidente disse ter recebido mensagem pelo celular no momento da 
reunião a qual questiona se não será feito ofício de agradecimento ao deputado federal Zé Silva, que enviou 
para Fortaleza de Minas sementes de milho e feijão para os pequenos produtores e também o valor de R$ 
16.520,00 que já se encontra nos cofres públicos da cidade. O Presidente questionou se estas informações 
são verídicas. Em resposta o prefeito disse que até no fim da tarde deste dia que falou com a tesoureira do 
município, Sra. Luciene, o recurso ainda não estava nos cofres públicos, mas, foi noticiado sim o envio do 
recurso, mas, a pessoa que mandou a mensagem pode ter certeza que a administração agradece não só os 
deputados estaduais, federais, senadores só do lado do prefeito e sim todos que enviam recursos para o 
município, conforme foi feito com o deputado Antonio Carlos que enviou ao município R$ 82 mil reais para a 
aquisição de um veículo spin. Frisou que foi noticiado que o envio foi de cem mil reais, mas, a realidade que 
este prefeito pode comprovar é que foi oitenta e dois mil reais que caiu na conta da prefeitura, o resto, o 
prefeito não trabalha com mentira. Deixou claro que agradece todos os deputados que enviam recursos para 
o município, independente da quantidade e seja vindo do deputado que apoia o prefeito, ou de outro 
deputado porque entende que o nome dos deputados é Fortaleza de Minas e não agradece somente os que 
apóiam esta administração. Salientou que podem ter certeza que quando o recurso do deputado Zé Silva 
chegar irá comentar nesta Casa, tendo o Presidente solicitado fosse comunicado para fazer ofício de 
agradecimento. O prefeito reafirmou que o valor até esta data ainda não estava nos cofres da prefeitura. O 
prefeito agradeceu aos vereadores e relatou que devem todos remar para o mesmo lado porque em sua 
opinião quem ganha é a população de Fortaleza. Agradeceu ao Sr. Paulo pela realização do evento e falou 
sobre tornar o mesmo uma marca da cidade. Pediu a palavra o vereador Aparecido Amaral para relatar que 
o recurso de 16 mil reais é para aquisição de um torrador de café para atender os produtores rurais, tendo 
questionado se as sementes já chegaram, respondido pelo prefeito que quem comentou sobre as sementes 
foi o Sr. Sandro da EMATER, mas, não disse se já chegou ou não. Que na realidade disse que quando 
chegasse avisaria o prefeito o qual acredita ainda não ter chegado porque não foi avisado, lembrando que 
ainda está um pouco cedo porque demora uns dois ou três meses para começar as chuvas. Já quanto ao 
recurso para a aquisição de torrador de café frisou que foi liberado porém ainda não chegou nos cofres 
públicos. Ao final agradeceu e disse que sempre que precisarem estará as ordens, tendo o Presidente 
agradecido e dito que a Câmara está a disposição e conforme já foi dito, não é que perderam tempo, que 
devem entregar tudo nas mãos de Deus que Ele age no tempo certo. Que antes haviam aulas presenciais, e o 
transporte escolar faltava um ou dois dias, e este Presidente não agüentava a pressão de pessoas cobrando, 
questionando e muitos até chingavam por faltar transporte. Que irá fazer dois anos sem transporte e sem 
aulas presenciais devido a pandemia e não viu uma pessoa lamentar. Que é um exemplo para todos 
aprenderem que Deus existe, que somos comandados por Ele e temos que nos curvar diante Dele sabendo 
que as coisas são planejadas pelos homens mas o futuro depende Dele, por isso, entende que o povo não 
perdeu tempo porque o quem vem de Deus não é para fazer as pessoas perderem tempo e sim as vezes para 



mostrar qual o melhor caminho. Relatou que a pandemia travou muita coisa e pede a Deus que abençoe a 
todos e que este vírus possa ser eliminado para que juntos possam trabalhar para que no término deste 
mandato possam sair de cabeça erguida tendo em vista a conclusão dos trabalhos dos mesmos. Mais uma 
vez o prefeito usou a palavra para relatar que as vacinas estão chegando, estão vacinando na medida do que 
é possível, mas, não podem esquecer das medidas de segurança, álcool em gel, máscara e distanciamento, 
porque o que foi mostrado veio para deixar claro que aqui quem tem o comando é Deus. Que na hora certa 
todos irão festejar mas esta pandemia serviu muito para dar uma educada em todo mundo porque estava 
sem controle. Não havendo mais  matérias para o grande expediente foi instalada a ORDEM DO DIA com a 
seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Após o Presidente 
convoca todos os vereadores para a décima oitava reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária 
da décima quinta legislatura no dia 09 de agosto de 2021 às 19:00 horas na Câmara Municipal. Em seguida 
declarou encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes.________________________________________________________________________________ 
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