
ATA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 03 DE MAIO DE 2021. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Darcio Silva Neto(MDB), Ernane Moreira Dias 
(PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), 
Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar Silva(PL). Colocada a disposição a ata da reunião anterior, 
a qual foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura do 
Projeto de Lei nº 09 que "Dispõe sobre a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas da 
zona urbana e rural do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências", o qual foi encaminhado 
as comissões. Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas cópias de solicitação do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e cópias de respostas de ofícios e requerimentos. 
Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo o Presidente deixando a palavra em aberto para quem 
desejasse se manifesta, solicitando apenas fossem breves visando evitar aglomeração e risco de contágio da 
COVID-19 já que os casos infelizmente tem aumentado. Iniciando sua fala O PRESIDENTE comentou que em 
relação ao PL nº 09 irá depender das comissões para ser liberado. Que para os vereadores a situação é difícil 
porque umas pessoas cobram para que retirem os animais das ruas, e as vezes os proprietários destes 
animais, entende que estão pegando no pé e fazendo algo para prejudicá-los, tendo dito que a situação é 
muito complicada, porém, observando o comentário de todos, entende que é um grande riscos estes 
animais soltos nas ruas. Disse que se fosse possível haver lugar para todos soltarem estes animais, deixando 
o povo sem risco e a cidade sem sujeira seria muito bom, pois, os riscos são grandes de estarem trafegando 
pela via e se deparar com um animal. Disse que os vereadores ficam numa situação bastante complicada, 
porém, devem fazer e estão nesta Casa para fazer o que determina a lei, e por isso irão fazer como a mesma 
pede. Frisou que na verdade forem analisar vêem animais soltos somente em Fortaleza, que em outras 
cidades não encontram isso. Salientou que as responsabilidades caem todas na administração em relação 
ao assunto, que não está agindo certo, que está deixando a Deus dará.  Relatou que os vereadores ficam 
numa situação muito difícil, que pensam nos proprietários e que já fala diretamente aos mesmos que com a 
retirada dos animais das ruas, os mesmos também estarão contribuindo com o desenvolvimento e limpeza 
da cidade e isso cria parceria. Que os próprios proprietários estão contribuindo, tendo em vista que é 
melhor prevenir que remediar. Em relação a situação dos cães citada pelo vereador Gabriel Queiroz o 
Presidente questionou se o projeto de castração ainda está em prática, respondido pela vereadora Maria 
Aparecida que sim. Dito pelo Presidente que é um excelente projeto. Esclarecendo assunto mencionado 
pelo vereador Ryan, o Presidente relatou que até onde sabe e já participou, em relação ao ônibus podem 
fazer o que for mas enquanto não houver a liberação do DER estarão de pés e mãos atados, mas, estará em 
reunião em Nova Resende com o deputado Emidinho Madeira em 04/05 irá pedir ao mesmo que se 
empenha junto a cobrança no DER visando regularizar isso o mais rápido possível, visto que todas as forças 
que conseguirem unir para resolver o mais rápido possível é viável porque a população está necessitada 
desta solução. Dito pelo vereador Ryan que podem ver com o deputado sobre a possibilidade de ser feito 
contrato provisório até que ocorra a legalização, respondido pelo Presidente que  sem a liberação do DER 
não é possível conseguir nada. O assessor jurídico confirmou a fala do Presidente. O Presidente disse que 
todos querem que legalizem mas a situação é difícil. Dito pelo vereador Darcio que infelizmente estes são 
direitos adquiridos que pessoas têm e usam e abusam deste poder. O Presidente disse que é a lei que 
infelizmente beneficia as vezes quem não merece. Em aparte o vereador Darcio informou que este é um 
empenho não só dos vereadores desta gestão mas da anterior também, que estão dando continuidade mas 
infelizmente não tem dado certo. Dito pelo Presidente que houve vereador da gestão anterior que chegou a 
discutir com o Sr. Januário representante da empresa cisne, mas, não adiantou. Na sequência o Presidente 
disse que durante a semana que passou não recebeu nenhuma reclamação em relação a COPASA, tendo 
questionado aos demais vereadores se houve melhora ou se o problema continua. Respondido pelo 
vereador Ernane que quanto a falta de água não houve reclamação e que são apenas alguns dias que falta 
água, mas, devem verificar qual é este problema. O vereador Darcio disse que antes a falta de água era mais 
frequente, agora deu uma melhorada, porém, o problema continua e que na semana que passou também 
não recebeu reclamação. Antes de encerrar o Presidente questionou sobre os fios de telefones que estavam 
bambos ou soltos na Praça São Miguel, se já foi dada providência. Respondido pelo Sr. Mateus Freitas que 
estava transmitindo a reunião que os fios continuam baixos da mesma forma. Tendo o Presidente 
solicitando aos servidores da Câmara que verificassem o órgão responsável e fosse elaborado ofício para 
que possam ajustar o fio que se encontra bambo na referida Praça. O VEREADOR DARCIO NETO 



concordou com a colocação do colega Moacir relatando que de manhã por exemplo as cinco horas da 
manhã, é possível ver direto os animais na pista sentido Passos e como já sabe, trafega pelo lugar com 
cautela. Disse que a questão nem é só acidente automobilístico, pois, se por exemplo houver cavalo 
pastando numa praça e passar uma criança, ou um idoso podem até levar um coice ou mordida do animal. 
A VEREADORA MARIA A. DE QUEIROZ concordando com o colega Ernane Dias relatou que já houve vários 
acidentes na entrada da cidade e na estrada sentido Jacuí. Disse que a situação é complicada porque está 
colocando em risco a vida das pessoas. Disse que verificou no projeto que haverá trinta dias para ser 
divulgado. Que posteriormente estarão explicando o projeto o qual será encaminhado as comissões e que 
haverá quinze dias para divulgar como será feito o trabalho com relação aos animais, as multas que poderão 
ser aplicadas e as apreensões. Tendo citado exemplo de que há alguns dias um cidadão amarrou animal 
numa placa de sinalização o qual a arrancou e saiu pela rua o que é um perigo acertar veículos, crianças e 
idosos. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ relatou ser de acordo com o PL nº 09, pois, entende que é um 
projeto que irá regularizar, regulamentar a situação dos animais de grande porte que estão soltos pela rua. 
Enfatizou que em sua opinião o município precisa também de um projeto para retirada dos cães vadios das 
ruas, pois, muitos destes animais estão nas ruas e não tem dono, ficando jogados sem um tratamento e 
alimentação adequados e na sua opinião precisava também de um projeto neste sentido para que fosse 
resguardada a situação destes animais. Após informou estar de acordo com PL nº 09. Em seguida 
questionou se alguns dos vereadores teriam participado de reunião ocorrida nesta Casa com representante 
da CEF, para discutir sobre a construção das casas do novo loteamento. Em resposta o vereador Darcio Neto 
esclareceu que a reunião estiveram presentes duas presentes representante de uma entidade que irão 
construir as casas e no período da noite também participaram da reunião outras duas moças de Itaú de 
Minas representantes da CEF, as quais estavam uniformizadas com roupa de uma imobiliária. As 
representantes da entidade falaram sobre a regularização de papéis para quem tem alguma pendência para 
estarem verificando a possibilidade de construírem as casas. Que não existe recurso no momento o qual se 
encontra parado pois a Caixa não está liberando verba para a construção civil, neste caso da entidade. Falou 
que aquelas pessoas que tem interesse de construir de forma particular existem mais possibilidades e as 
representantes da CEF estavam conversando com estes interessados de forma particular para verificar esta 
possibilidade. Já em relação ao conjunto habitacional está parado ainda, aguardando verba do governo 
federal para darem início. Em aparte o vereador Ernane disse ter sido informado pela servidora Juliana 
Vidigal que na próxima semana representantes da CEF estarão em Fortaleza na próxima semana no intuito 
de prestar esclarecimento as pessoas. Dito pela vereadora Maria Aparecida que a imobiliária citada é a do 
Sr. Flaviano de Itaú de Minas. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ,  se manifestou em relação 
ao PL nº 09 relatando que estes animais soltos são perigosos, pois, por exemplo, as vezes algum amigo pode 
estar na estrada de Passos ou Jacuí e podo ocorrer acidente, matando o animal ou até mesmo machucar a 
pessoas podendo até levar a morte. Disse entender que devem ter cuidado e evitar antes que ocorra o 
acidente. E que ter mais cuidado e fechar os animais seria melhor para não haver problemas para ambos os 
lados e por isso é a favor de encontrar um lugar para guardar os animais porque é muito perigoso, visando 
segurança das pessoas.  Citou exemplo de cidadão que se acidentou em que o jovem quase veio a óbito. 
Após o vereador Moacir Queiroz fez requerimento ao executivo com cópia para o chefe do setor de 
máquinas, requerendo a manutenção da estrada sentido Jairo Ferreira e Bairro Perobas, tendo em vista o 
recebimento de reclamação da qualidade da estrada. Em aparte o Presidente questionou se iniciaram 
manutenção da estrada sentido comunidade do silêncio. Respondido que já foi feita, ou que se ainda não 
tiverem terminado, com certeza finalizariam nesta data. O vereador Darcio disse que de acordo com o chefe 
do setor seria feita a manutenção da referida estrada, assim como a estrada da Brabina. Informado pelo 
Presidente que no Chapadão também está precisando de manutenção de estradas, que há várias pessoas 
que estão precisando fazer terreiro para secar café e por isso falou com o chefe do setor o qual respondeu 
que assim que terminasse a estrada da comunidade e mais uma ou duas próximas de Fortaleza, entraria na 
estrada da Brabina e sairia no Chapadão. Disse que iria fazer requerimento mas desistiu porque entendeu 
que deve olhar o todo, pois, as estradas próximas da cidade também estão precisando visto que vários 
vereadores inclusive já solicitaram. O VEREADOR APARECIDO AMARAL comentou que quanto ao PL nº o 
mesmo é de acordo. Em seguida fez requerimento ao executivo requerendo seja dada mais atenção a PM 
de Fortaleza de Minas no sentido de liberar mais combustível para as viaturas, pois, um dos motivos de 
ocorrer pouco patrulhamento na zona rural é a falta de combustível. Requer mais apoio ao referido 
grupamento para que as patrulhas sejam realizadas com mais frequência. O VEREADOR MANOEL 
GALDINO fez requerimento ao chefe do setor de máquinas do município para que seja colocada terra na 
ponte próxima a chegada da propriedade do Sr. João Baquião. Requer também seja feito cascalhamento 
da estrada que sai do Sr. João Baquião sentido Bairro Catuaí, tendo ressaltado que o administrador da 
fazenda disponibilizou o cascalho para este serviço, bastando apenas levar a máquina e caminhão para 



realização do serviço. Requer ainda a limpeza de mata burro na chegada da Fazenda Catuaí, o qual está 
coberto com terra necessitando da referida limpeza. O VEREADOR RYAN CESAR SILVA iniciou sua fala 
relatando que um animal é uma caixa de surpresa e que nunca sabem o que pode acontecer. Reafirmou o 
que já foi dito pelos demais vereadores em relação ao prazo para o cidadão retirar o animal do local. Tendo 
em aparte a vereadora Maria Aparecida confirmado e dito que haverá antes uma notificação e que isso será 
discutido. Disse ser de acordo com o PL nº 09 pois entende que é para o bem de todos, que estão 
trabalhando com a prevenção e que é muito louvável. Quanto ao prazo, disse que os vereadores também 
estarão ajudando a divulgar até chegar ao conhecimento de todos. Após fez requerimento ao executivo 
para que seja realizada a manutenção na estrada a qual se inicia próxima da propriedade do Sr. Lauir até 
a propriedade do Sr. Dircésio conhecido como Fuminho. Em seguida disse que em algumas reuniões 
passadas já foi comentado sobre o médico veterinário do município e que ficaram de solicitar a presença do 
profissional nesta Casa, mas, o mesmo estava de atestado. Solicitou que os servidores da Câmara façam 
contato com o mesmo para ver se ele já está trabalhando novamente para que possam encontrar solução. 
Tendo sugerido que o atendimento do profissional fosse realizado de agora para frente o dia todo já que o 
mesmo atende meio período e os proprietários de animais de grande porte estão com dificuldades no 
atendimento. Em aparte a vereadora Maria Aparecida informou que o veterinário ainda não voltou a 
trabalhar, que voltaria na segunda porém apresentou outro atestado de 15 dias e como ele ainda não está 
trabalhando pode ser que o documento nem tenha chegado o documento da Câmara até ele. Quanto ao 
horário a vereadores informou que o profissional tem uma carga horária a ser seguida e para trabalhar o dia 
todo não daria a carga horária, por isso devem verificar. Continuando o vereador Ryan disse que devem 
ficar de olho para quando o veterinário voltar as suas funções que estejam fazendo contato para encontrar 
solução. Após disse que gostaria de partilhar ideia e que não sabe se é possível dos vereadores resolverem é 
sobre o transporte para Passos. Disse que conversou com várias pessoas para que o executivo possa 
verificar se existe a possibilidade de conseguirem autorização no DER para uma empresa poder fazer este 
transporte provisoriamente até legalizar a situação, ou então, verificar a possibilidade de a empresa cisne 
voltar a fazer este transporte até que liberar para outra empresa o referido transporte para não ficar 
abandonado, visto que o inverno está chegando, as pessoas pegam carona e infelizmente sabem que muitas 
pessoas tem hora para sair mas não tem para chegar e entende que se conseguirem organizar esta situação 
será uma conquista de todos os vereadores que estão batalhando. Solicitou fosse registrado em ata que 
várias pessoas lhe disseram que irão tentar mobilizar o máximo de pessoas para utilizar esta via de 
transporte para incentivar a empresa a dar continuidade no serviço. O VEREADOR ERNANE DIAS comentou 
que quanto a fala do Presidente sobre o PL nº 09, inclusive já houve relatos de acidentes ocorridos nas 
estradas visto animais soltos na entrada da cidade. Relatou que o Presidente explanou muito bem sobre o 
PL, pois, as pessoas solicitaram, os vereadores cobraram do prefeito o qual encaminhou o PL que será 
analisado e posteriormente votado. Tendo ressaltado que recebeu fotos de animais que estavam na Praça 
Central, que fica constrangido com uma situação desta e que este projeto será para o bem de todos e o PL 
está na Casa e o cidadão que tiver interesse de ver o mesmo, poderá analisar que não haverá perseguição 
com ninguém, lembrando ainda que no projeto cita que os proprietários dos animais terão tempo para a 
retirada dos mesmos. Sobre o PL disse que muitos proprietários poderão achar ruim, porém, irá beneficiar a 
maioria da população e evitar o que é mais importante que são os acidentes. Quanto a fala do colega 
Gabriel em relação aos cães e gatos vadios, disse que é uma grande preocupação da população porque tem 
várias pessoas que zelam por estes animais e poderiam verificar com o prefeito se o mesmo pode fazer algo 
para ajudar estas pessoas no cuidado com tais animais principalmente quando houver algum doente como 
por exemplo um lugar que possam repousar até melhorarem. Em seguida esclareceu a todos que um 
cidadão funcionário da mineração ao adentrar com o caminhão no Estádio Tio Veio ocorreu acidente e o 
portão foi arrancado, que as pessoas lhe cobraram entendendo ter ocorrido vandalismo. Informou que 
nesta data conversou com a servidora Juliana Vidigal e teve informação de que a mineração irá fazer a 
devida manutenção, tendo mais uma vez esclarecido a todos que não foi vandalismo e sim um acidente, 
tendo dito que está esclarecendo porque as pessoas falam muitas asneiras, inclusive que derrubaram mas 
na verdade o que ocorreu foi um acidente com caminhão o qual foi retirar grama do local e esbarrou no 
portão. Após com a participação do Presidente e do vereador Ryan fez requerimento ao chefe do setor de 
usina e compostagem de lixo do município, Sr. Nivaldo Estevam, requerendo seja utilizado caminhão pipa 
para jogar água  em trecho próximo da Loja da Terezinha Deró e Mercearia Souza, tendo em vista o 
excesso de poeira uma vez que o tráfego de veículos pelo local aumentou. Por sugestão do vereador Ryan 
requer também seja realizado este serviço no trecho compreendido entre a Rua Antonio Marcelino 
Ribeiro que liga a Avenida Otávia Augusta, mais especificamente atrás da residência do cidadão Fernando 
Meleiro. Continuando fez requerimento ao executivo para que dentro das possibilidades, assim que 
houver condições financeiras seja realizada a iluminação do trecho da Rodovia Azarias José Lemos, saída 



para Passos, o qual é muito utilizado por atletas que praticam caminhada. Justificou que esta solicitação 
se dá tendo em vista ser bastante cobrado pelos referidos frequentadores do local.  Finalizando desejou 
feliz dias das mães a todas as mães do município, visto o próximo domingo ser comemorado o dia das mães. 
Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Presidente informa que os PL's que se encontram em 
trâmite, permanecerão com as comissões. Em resposta a vereadora Maria Aparecida convidou todos os 
vereadores para participar de reunião de comissão no dia 10/05 às 18:00 horas antes da sessão ordinária, 
visando discutir o PL nº 09, pois, todos os vereadores fazem parte das comissões. O Presidente concordou 
disse ser uma boa ideia. A sugestão foi acatada e a reunião de comissão foi agenda para as 18:00 horas do 
dia 10/05 no plenarinho visando discutir o PL nº 09 e dependendo da deliberação poderão colocar em 
votação. Após foram colocados em Votação os requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. 
Concluída a sessão o Presidente convoca para a décima reunião ordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 10 de maio de 2021 às 19:00 horas,  na sede da 
Câmara Municipal. Antes de encerrar a sessão o Presidente deixou seu abraço e suas considerações a todos 
as mães de Fortaleza e município. Comentou que mãe é tudo, que perdeu a sua há pouco tempo e cada dia 
que passa a saudade e falta  é maior. Falou a todos que tem a oportunidade de abraçar sua mãe que não a 
perca porque cada um é o que é, é graças as suas mães, tendo dito que o principal é o carinho, respeito e 
consideração. Pediu a Deus que ilumine os passos de todas as mães e declarou encerrada a reunião, tendo 
sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos presentes._________________________ 
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