
ATA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA 16 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, com 
a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº20/21 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar 
cessão de uso de gozo de sala para a Associação Comercial e Empresarial de Fortaleza de Minas-ACEF, na 
forma em que especifica e dá outras providências", o qual foi encaminhado as comissões. Após o Presidente 
solicitou ao assessor jurídico da Câmara que prestasse esclarecimentos sobre o projeto de lei em pauta, para 
que os vereadores estejam mais informados. No uso da palavra o assessor jurídico relatou do que trata o PL 
e analisando a LOM do município em seu art. 123 observou que devem ter muito zelo nas leis que são 
sancionadas nesta Casa, e principalmente com bem público. Relatou que tem cuidado muito grande e 
também antes das eleições municipais de 2020 a Câmara recebeu várias recomendações do MP com relação 
a cessão, autorização e permissão de uso de bens públicos pelo executivo. E quanto a lei de licitação, 
inclusive foi feita reforma na mesma. Fez a leitura do art. 123 da LOM, tendo sido observado que há a 
necessidade da licitação. Informou que o projeto será distribuído, que acredita que as comissões irão se 
reunir para fazer estudo mais aprofundado do PL. E que com o PL chegou em regime especial, sugere aos 
vereadores que não aprove a urgência especial para estudarem com mais profundidade sobre o assunto. 
Tendo o Presidente o Presidente questionado que então ao chegar na ordem do dia irá colocar em votação 
apenas em regime simples. Respondido que sim porque daí terão prazo maior para fazer análise. O assessor 
jurídico pediu autorização a vereadora Maria Aparecida para sugerir a mesma com Presidente da Comissão 
de Legislação Justiça e Redação Final, que agende reunião de comissão porque desta forma este assessor irá 
preparar um estudo assim como os vereadores que levarão o PL para estudar em casa. Tendo a vereadora 
Maria Aparecia na oportunidade aproveitado para já deixar agendada reunião de comissão para o dia 
09/09/21 às 18:30 horas no Plenarinho da Câmara para discutirem sobre o projeto. Todos os vereadores 
concordaram.  Dando continuidade ao pequeno expediente foi informado pelo Presidente o agendamento 
de reunião com os representantes da COPASA para o dia 09/09/21 às 18:00 horas na Câmara Municipal e 
conforme combinado com  o Sr. Sérgio caso ocorra algum contratempo o mesmo entrará em contato para 
remarcar. Distribuição de cópia de Convite para encontro técnico do TCE/MG no dia 20/08 às 10:00 horas 
com o tema: "Nova Lei de Licitações"; Comunicados: 1 - Estão expostas no mural da Câmara novas 
numerações de portarias e decretos do executivo; 2 - Estavam sobre as mesas cópias de ofícios diversos e de 
respostas de ofícios e requerimentos. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo O PRESIDENTE 
concedido dez minutos para quem quisessem fazer uso da palavra. Iniciado comunicar aos vereadores que 
não participaram da reunião de vereadores da microrregião do médio rio grande que ocorreu na câmara de 
Passos no dia 13/08. Que estiveram presentes junto do mesmo os colegas Ryan, Manoel, Ernane, além do 
assessor jurídico, Dr. Laio Orlandi, onde descobriram que será um feito muito grande para a região, que em 
todo este tempo que está na Câmara nunca viu uma ideia desta a qual vai ser muito válida por entender que 
as câmaras serão mais valorizadas com esta associação. Relatou que já foi fundada a nova diretoria, que 
conversou com o novo presidente da associação nesta data e que será muito válida esta iniciativa, pois, as 
vezes os vereadores tem sonhos de conseguir benefícios para a cidade, que há muitos recursos disponíveis 
que os vereadores nem tem conhecimento e com esta associação irá facilitar. Inclusive o assessor jurídico da 
Casa já deu entrada em alguns pedidos para equipar a Câmara e sem custo algum ao município, pois, tudo 
será disponibilizado pelo Senado, e pelo fato de as Câmaras não interagirem, não ficam sabendo e por isso 
não adquirem estes benefícios. Comentou ter ficado muito contente porque as câmaras podem se associar 
totalmente ou parcialmente e sem custos. Quanto a troca anual de Presidente da associação, mencionou 
que a diretoria e composta de presidente, quatro vice presidentes e três secretários, tendo frisado que a 
troca de presidente da associação será anual. Comentou desejo de anos do povo que é o asfaltamento de 
Fortaleza/Jacuí, que é um assunto em que há pessoas que nem gosta que fale nisso mas na opinião do 
Presidente se Deus quiser um dia pode acontecer. Falou sobre elaborar este projeto bem feito, conversar 
com os membros da associação, inclusive no dia da reunião o presidente do sindicato de Jacuí Sr. João Jorge 
estava presente e já discutiram do assunto o qual já foi repassado para a nova diretoria visto ser um anseio 
de todos de Fortaleza quanto para Jacuí. Falou que os representantes desta cidade estarão fazendo ofícios 
para senador, deputados e governador,  o qual será assinado por todos que forem associados.O Presidente 



informou que nesta data tomou posse um novo presidente da associação o qual lhe disse que virá em 
Fortaleza, vai procurar saber como é visto ter sido uma das primeiras demandas pelos vereadores presentes 
na reunião. Que o novo presidente irá encaminhar a todas as câmaras da microrregião do médio rio grande 
os procedimentos de filiação. Disse que nesta reunião estava presente representante do senador Rodrigo 
Pacheco o qual também deixou o contato, pois, interage somente com câmaras, inclusive o assessor da 
câmara de Fortaleza já deu início nesta data a fazer os pedidos. Comentou que a partir das próximas 
reuniões da associação serão convidados deputados que quiserem participar e ajudar. Após repassou aos 
vereadores que não participaram da reunião, como ficou montada a diretoria desta atual associação, citando 
nomes, cargos e de qual cidade pertencem. Falou sobre alguns links que já lhe encaminharam, que já estão 
providenciando para mandar para o governador. Que no momento da reunião estavam presentes noventa e 
seis vereadores e nove assessores jurídicos, tendo sido lavrada ata que será registrada e encaminhada ao 
governador para que o mesmo entenda que a questão é séria e poder disponibilizar. Deixou claro que o bom 
é que vem sem custo nenhum para a Câmara o que no entendimento do Presidente é uma situação muito 
válida, ou seja, em busca de recursos diretos não só para rodovias mas também para dentro da cidade sendo 
de grande valia. Relatou que assim que chegar a ficha de filiação irá conversar com os demais vereadores, 
para saber se a Câmara toda irá se associar ou se vão optar por se associarem individualmente.  Após 
agradeceu aos servidores da área da saúde do município, pois, na última semana por duas vezes trouxe seu 
sogro no hospital e ficou até emocionado com a forma que tais servidores. Que no último dia que esteve na 
policlínica com seu sogro, estavam trabalhando o Dr. Rafael, enfermeira Tianinha, as servidoras Débora e 
Cristina que conversando com os mesmos observou o carinho que eles tem com os pacientes, não só com 
seu sogro mas com todos que estavam sendo cuidados na policlínica. Enfatizou que estes profissionais são 
dignos de reconhecimento e do respeito deste Presidente. Registrou seus agradecimentos aos médicos e 
enfermeiros, tendo se lembrado que a enfermeira Neli trata os pacientes como se fossem seu pai, com 
grande carinho e dedicação. Deixou seus agradecimentos a todas as enfermeiras e comentou e conversou 
muito com a cidadã Débora pessoa muito sensata, agradeceu também a enfermeira Luciana e disse que em 
sua opinião na área da saúde se desde a recepção até nos médicos se o paciente for bem atendido já entra 
para o consultório tranquilo. Frisou que devem continuar assim com esta dedicação e carinho porque está 
levando o nome da cidade e da administração para todos. Teceu agradecimentos também as enfermeira 
Luciana e Joelma. O VEREADOR DARCIO NETO fez requerimento com participação do vereador Ernane Dias 
ao executivo, requerendo a construção de calçada do Estádio Tio Veio localizado na Rua São Benedito, 
tendo em vista o recebimento de reclamações do excesso de sujeira, lixo, folhas. Em aparte o vereador 
Ernane Dias disse que os moradores próximos cobram mesmo a construção desta calçada porque muitas 
pessoas jogam lixo no local e os mais prejudicados são os que moram em frente. Antes de passar a palavra 
para a vereadora Maria Aparecida, o Presidente agradeceu a presença do prefeito e do vice, e questionou ao 
mesmo, a possibilidade, pois, as vezes recebe muita cobrança de calçadas que ainda não foram construídas. 
Solicitou fosse verificado junto ao engenheiro da prefeitura para fazer levantamento de quantos lugares 
como estes existem na cidade, e fazer acordo com os proprietários para que nas casas onde não houver 
calçada a prefeitura entrar com contra partida para poderem construir tendo em vista serem vários os locais 
que precisam. Tendo questionado ao assessor se existe lei para isso. Respondido que teria que ser lei 
municipal. No uso da palavra o vereador Darcio comentou que todos sabem que o mesmo trabalha 
vendendo areia e que se não estiver enganado no ano de 2018, em Jacuí foi realizado um projeto neste 
sentido porém o vereador não sabe relatar se foi através de verba estadual ou municipal, porém, sabe que a 
empresa que fez o serviço adquiriu areia do mesmo para construção de calçadas. O Presidente solicitou ao 
prefeito que verificasse de qual maneira funciona esta questão porque onde há calçada não há mato. Dito 
pela vereadora Maria Aparecida que as vezes pode ser alguma verba de deputado que não tem indicação 
específica e que pode estar usando em qualquer obra. Comentou de espaço no sentido Passos que não tem 
calçada e entende ser perigoso principalmente no período escolar por trafegar muitas crianças que andam 
na rua porque o espaço que seria a calçada está impedido de passar. Dito pelo Presidente que seja feito 
levantamento de quem tem e quem não tem condições de construir e para os que não tem se a prefeitura 
tem condições de entrar com contra partida para construir em toda cidade.  A VEREADORA MARIA 
APARECIDA repassou informações a respeito das segundas doses da vacinação contra a COVID-19. 
Esclareceu que quem tomou a primeira dose da Pfizer em 18/05 irá tomar a segunda dose em 18/08. Quem 
tomou a primeira dose em 19/05 a segunda dose será em 19/08. Pediu que os cidadãos não se esqueçam da 
segunda dose porque o corpo humano não é imunizado somente com a primeira, que nem toda vacina é 
cem por cento garantida nem com a segunda dose mas as pessoas devem correr atrás das segundas doses. 
Surgiram dúvidas em relação a idade que estavam sendo vacinadas tendo a vereadora respondido. Em 
seguida O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ não se manifestou. O VEREADOR MOACIR QUEIROZ após 
cumprimentar os presentes justificou não ter participado da reunião em Passos porque estava trabalhando, 



mas, está junto dos demais vereadores e entende que o projeto é muito importante. Que entende que 
quanto mais unir forças é melhor e mais fácil. Deixou claro que quando houver oportunidade irá participar. 
Em aparte a vereadora Maria Aparecida questionou ao Presidente se houve boa adesão das cidades que 
foram convidadas. Respondido que todas as cidades participaram e o que achou mais importante é que a 
diretora formada apresenta estar com disposição para fazer com que a associação flua e não querem deixar 
as ideias somente no papel. Disse que as vezes os vereadores se unem com o prefeito para tentar 
desenvolver algo pra cidade, a qual é pequena e acaba passando batido, que não é por vontade nem do 
executivo e nem do legislativo, mas, que conforme foi falado na reunião e esclarecido pelo presidente da 
associação, o mesmo enfatizou que a partir do momento da elaboração do projeto todos os participantes 
vão assinar e lutar juntos com o intuito de progredir. No uso da palavra o vereador Moacir Queiroz 
questionou ao Presidente se esta Casa pode elaborar Projeto solicitando a associação que encaminhe ao 
devido departamento, projeto este de asfaltamento da estrada sentido Jacuí. O Presidente solicitou que 
aguardassem primeiro fosse encaminhada a carta de filiação pois estando filiado o município tem mais força. 
O vereador Moacir relatou que os moradores tanto de Jacui quanto de Fortaleza necessitam daquela estrada 
porém a situação é difícil porque trafega muito caminhão pesado desviando de pedágio. Que as vezes o 
povo reclama que a estrada estragou, mas, de acordo com o vereador não tem outro jeito porque em altas 
horas da madrugada está trafegando caminhões/carretas pesadas. Dito pelo Presidente que esta é a hora de 
todos juntos buscarem solução, tendo o vereador Moacir dito que devem trabalhar unidos para conseguir. 
Após O VEREADOR APARECIDO AMARAL falou diretamente ao Presidente e demais vereadores, para relatar 
ter sido procurado nesta data pela cidadã Alcione, a qual reclama de muita dor. Disse que foram feitos vários 
exames de sangue e que a mesma necessita de um exame de tomografia, tendo sido liberado para a cidadã 
exame de ressonância magnética, a qual levou ao médico e não foi possível. E por isso a cidadã pediu para 
questionar a todos os vereadores o que pode ser feito, tendo o vereador relatado que aproveitando a 
presença do prefeito na reunião, que o mesmo responda esta questão para todos também, mas, o fato é que 
a cidadã necessita de exame de tomografia. No uso da palavra o vereador Darcio Neto relatou que pelo que 
entendeu a cidadã conseguiu exame de ressonância magnética, mas não foi suficiente para encontrar o 
problema da mesma, a qual quer apoio dos vereadores, prefeito e secretária de saúde no intuito de 
conseguir tomografia. A vereadora Maria Aparecida questionou se não seria o contrário. Respondido pelo 
vereador Amaral que não, que a cidadã lhe explicou conforme o mesmo narrou. Em aparte o vereador 
Moacir Queiroz questionou ao vereador Amaral se a cidadã Alcione já conversou com o prefeito ou com a 
secretária de saúde para tentar conseguir. Respondido que da primeira vez sim, mas, que desta última o 
vereador não sabe, mas, pelo que a cidadã fala a mesma precisa fazer este exame. O vereador Moacir 
perguntou se não quiseram fazer este exame para a cidadã, respondido pelo vereador Amaral que não 
perguntou a cidadã Alcione se a mesma procurou ou não o prefeito para fazer o segundo exame. Que 
apenas sabe que a cidadã fez contato com o mesmo pedindo para repassar aos demais vereadores que a 
mesma já fez exame de ressonância e precisa da tomografia. O vereador Moacir questionou se esta cidadã é 
esposa do Sr. Gilmar do Zinho, respondido que sim o vereador disse que trouxe exame desta cidadã de 
Passos nesta data inclusive entregou na residência da mesma. O vereador Amaral disse que pelos exames já 
realizados os médicos não constataram o problema, dito pelo vereador Moacir que transportou a cidadã 
umas três vezes para passos para fazer exames no CISMIP, na Clinimagem os quais tem convênio com a 
prefeitura. No uso da palavra o vereador Darcio Neto disse que o prefeito deve estar a par do assunto e irá 
esclarecer para todos. O Presidente questionou se o primeiro exame da Sra. Alcione a mesma conseguiu e se 
agora a cidadã está precisando de exame mais aprofundado. Respondido pelo vereador Amaral que o 
primeiro exame realizado não foi suficiente para detectar o que a mesma tem. Dito pelo Presidente que 
então a cidadã solicitou apoio da Câmara para conseguir mais rápido o segundo exame. Questionou ainda se 
a cidadã comentou com secretária de saúde da necessidade do segundo exame após ter feito o primeiro. 
Respondido pelo vereador Amaral que não comentou se procurou ou não. Os vereadores voltaram a discutir 
sobre o assunto tendo o vereador Darcio repetido que se o prefeito está a par do assunto ele irá esclarecer a 
situação. Dito pelo Presidente que irá entrar em contato com a secretária de saúde ou se a mesma estiver 
ouvindo a reunião poderá encaminhar esclarecimento porque as vezes como exame realizado não descobriu 
o que a cidadã tem e a mesma está precisando de outro mais adequado para ver o que está acontecendo 
com a mesma. Falou também de verificar junto a secretária de saúde para saber se já tem solicitação e como 
está a demanda que é o problema maior. O vereador disse ter ficado na dúvida do motivo de a cidadã ter 
procurado o vereador Amaral porque nesta data trouxe de Passos exame da cidadã, que a mesma mandou 
mensagem, inclusive está arquivada, então a cidadã poderia ter lhe procurado, mas, não falou nada. Dito 
pela vereadora Cida que as vezes é outro exame. No uso da palavra o Presidente disse que o prefeito irá 
responder mas a secretária de saúde sra. Edina também respondeu da seguinte forma: Que a cidadã não 
levou pedido de tomografia na secretaria de saúde. Que tudo que foi levado pela Sra. Alcione foi agendado 



com a ressonância e não tem nenhum pedido da cidadã na referida secretaria e também não procurou a 
secretária de saúde.Dito pelo Presidente que as vezes ela conseguiu pedido agora e ainda vai procurar. 
Relatou que os vereadores vão ajudar, tendo agradecido a secretária de saúde pelo esclarecimento. O 
VEREADOR MANOEL PROENÇA fez requerimento a diretora do departamento de saúde para que sejam 
cadastrados os cidadãos que tenham pressão alta para que tenham acompanhamento. Requer também 
seja feito trabalho de aferição de pressão nas residências daqueles que necessitam. Justificou o 
requerimento dizendo que seu vizinho conhecido como "Luiz do Barranco" passou mal, que teve que passar 
a noite com ele no hospital, tendo falado dos riscos de se ter pressão alta. Em seguida fez ofício ao 
deputado Aelton Freitas em agradecimento que encaminhou recurso de cem mil reais para Fortaleza de 
Minas. Fez ofício também ao deputado Raul Belém agradecendo o envio de recurso no valor de quarenta 
mil reais destinados a Escola Estadual Dr. Noraldino Lima. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA 
após cumprimentar os presentes, comentou que a reunião na Câmara de Passos foi de grande valia a 
fundação de câmaras na região. Disse entender que quando várias pessoas falam no mesmo assunto, só tem 
a somar e a ganhar, sem contar que haverá muitos cursos disponíveis que conseguirão gratuitamente 
através desta associação. Após com a participação do vereador Ernane Dias fez ofício em agradecimento a 
Sra. Edina Andrade diretora do departamento de saúde, pois, sempre que necessitam da mesma tanto na 
policlínica quanto para esclarecimentos a servidora está sempre disposta a atender e responder tudo que 
solicitam. Fez também requerimento ao executivo requerendo seja realizada a pulverização em todas as 
caixas pluviais em todas as vias da cidade, tendo em vista ter sido procurado por várias pessoas da cidade 
que lhe fizeram esta solicitação. Também requereu do executivo seja estudas a possibilidade de fazer o 
levantamento de três quebra molas na Rua Espírito Santo, os quais foram rebaixados após serviço de 
recapeamento da via, e atualmente está fazendo falta pois a Rua é muito extensa e os veículos tem 
trafegado em alta velocidade. Especificou que os quebra molas são: em frente a residência do colega 
Manoel, outro próximo as residências do Sr. Carlos Viola e o terceiro, no final da Rua. Tendo sugerido que 
junto do engenheiro seja realizado estudo da possibilidade de realizar este trabalho. Em seguida ressaltou 
que através do deputado Aelton Freitas o município foi agraciado com recurso financeiro de 
aproximadamente cem mil reais. Tendo salientado que o município também recebeu através do Deputado 
Estadual Raul Belém, para a Escola Estadual Dr. Noraldino Lima o valor de quarenta mil reais. Disse que 
devem divulgar sempre os feitos que acontecem no município pois desta forma a população fica a par de 
tudo. Em aparte o Presidente fez uso da palavra para responder sobre requerimento do vereador Manoel, 
visto a secretária de saúde ter esclarecido a este Presidente que o cidadão citado pelo vereador já é 
cadastrado como hipertenso no PSF e quando o mesmo passar mal em casa é só solicitar no PSF que as 
técnicas de enfermagem fazem a visita e o procedimento de aferir a pressão. Dito pelo vereador Manoel que 
também solicitou que aferissem a pressão de todos os outros também, respondido pelo Presidente que 
todos que são hipertensos já possuem cadastro no PSF. Disse que quando trabalhou de agente de saúde, 
todos os dias aferiam a pressão dos pacientes porém atualmente não é mais permitido. Enfatizou que quem 
necessitar basta procurar o PSF porque já existe nos arquivos a ficha do mesmo que consta que é hipertenso 
e então os profissionais irão na residência para fazer o procedimento. Após O VEREADOR ERNANE DIAS 
comentou sobre recurso de asfalto que está vindo para o município, que esteve conversando com o prefeito 
e na realidade o recurso e exclusivo para operação tapa buracos e não recapeamento. Disse que está 
esclarecendo em Plenário para responder as pessoas que lhe procuraram em busca desta informação. Sobre 
a reunião na Câmara de Passos disse ter sido muito proveitosa, tendo lembrado que os associados irão 
visitar todas as câmaras mensalmente para que as reuniões aconteçam com todos juntos, tendo citado a 
importância desta associação para o município. Em relação ao oficio para a diretora do departamento de 
saúde disse que a mesma está de parabéns porque sempre que procuram a mesma os problemas são 
solucionados. Pediu a palavra o Presidente para relatar que ao se associarem há vários cursos liberados pelo 
senado que as câmaras tiram grande aproveitamento. Outro ponto citado pelo vereador Ernane quanto a 
união da associação é apoio na construção do acostamento sentido Passos pois com certeza a força será 
maior, tendo o Presidente citado algumas cidade em que esta construção já foi feita. Em relação aos cursos 
citados pelo Presidente a vereadora Cida Queiroz comentou que recebe mensagens de várias pessoas 
oferecendo, o que deve acontecer com os demais vereadores também, porém, tem custo, e depois de 
associados poderão fazer, estarão se reiterando e sem custo. Em aparte o vereador Moacir Queiroz fez 
ofício ao deputado Emidinho Madeira pelo envio de recurso no valor de duzentos e setenta mil reais ao 
município.  No uso da palavra o Presidente disse que o prefeito irá falar sobre o assunto, assim como dos 
demais deputados, pois, quanto mais recursos o município receber mais possibilidade de realizações 
existem. Não havendo mais  matérias para o grande expediente foi instalada a ORDEM DO DIA com a 
seguinte pauta: O Presidente informa que o PL nº 20 permanecerá com as comissões e que na próxima 
reunião ordinária haverá às 18:00 horas reunião de comissão. Esclareceu que o PL foi recebido com regime 



de urgência especial, mas, como irá permanecer com as comissões, será votado regime de urgência simples. 
Antes de dar sequência na ordem no dia o Presidente optou por passar a palavra ao Presidente para maiores 
esclarecimentos em relação ao PL nº 20, bem como, esclarecer também alguns questionamentos feitos pelos 
vereadores durante esta sessão. Após cumprimentar os presentes, o prefeito Adenilson Queiroz, solicitou ao 
Presidente a retirada do Projeto de Lei nº 20, tendo em vista ter observado algumas mudanças que a 
proposição necessita. Salientou que irá entrar em contato com a cidadã Gislane porque este projeto deu 
entrada na Casa a pedido desta cidadã que é presidente da Associação Comercial. Comentou que de 
imediato no dia 17/08 irá tentar corrigir o necessário no PL e trará novamente a proposição para a próxima 
reunião. Esclarecido pelo Presidente que como existe o pedido de urgência especial o referido pedido teria 
que ser votado, mas, o prefeito está retirando o projeto, daí não haverá votação porque o projeto será 
refeito. O Prefeito esclareceu que lendo o projeto e trocado opiniões com a chefe do serviço administrativo 
da Câmara observou que algo não está condizendo com aquilo que foi apresentado no projeto. 
Aproveitando a oportunidade já deu início aos esclarecimentos das dúvidas dos vereadores, antes porém, 
agradeceu o espaço concedido para estar esclarecendo, levando ao conhecimento da população, as 
demandas que chegam e também para discutir junto aos vereadores o melhor para o município. Corrigindo 
quanto a idade de vacinação, informou que estão sendo vacinados cidadãos de 31 até 27 anos. Informou 
também a todos que tomaram a primeira dose, que a segunda dose está garantida. Que as vezes os 
vereadores e a população vão ver ou ouvir dizer que muitos municípios estão vacinando pessoas entre 25 e 
23 anos, mas, não está guardando a segunda dose. Comentou que junto do vice prefeito estiveram nesta 
data em Pratápolis e uma das preocupações da prefeita daquela cidade é que foi orientada pela secretaria 
de saúde de Passos sobre algumas cidades que não guardaram a segunda dose e estão correndo risco de não 
receberem a mesma. Esclareceu que o município de Fortaleza pode até estar atrasada em relação a idade da 
vacinação mas tudo que foi feito, foi de acordo para que as pessoas que recebessem a primeira dose, 
pudessem também receber a segunda e isso é muito importante. Informou que o município conta com 444 
segundas doses, que em porcentagem o município está com 63% já feita a primeira dose, e 32,81 de 
segunda dose. Comentou que se analisarem o município já está com 63% de tudo porque a segunda dose 
está atrasada porém está armazenada. Quanto ao levantamento para construção de meio fio solicitado pelo 
Presidente respondeu que não tem conhecimento de como ser feito, se o município pode estar fazendo, 
porque as vezes faz para uma pessoa e outra reclama que para a mesma não foi feito. Que entende que o 
mais correto no momento seria fazer um projeto, que se os vereadores quiserem o executivo e legislativo 
elaboram juntos este projeto, e encaminham ao deputados no intuito de conseguir recursos através de 
emendas parlamentares e quem sabe não conseguem valor que dê para construir na cidade toda, porque 
não tem como a administração construir para uma pessoa e não para outra, pois, geraria um conforto. Mas, 
se fosse um projeto que viesse para a cidade toda seria ótimo. Em relação a construção da calçada do 
Estádio de Futebol, informou que irá se compromissar da seguinte forma: que atualmente o município tem 
condições financeiras mais tranquilas para esta construção, porém, a mão de obra é que está mais escassa, 
mas estará se esforçando para construir esta calçada. Sobre o questionamento do vereador Amaral em 
nome da pessoa de Alcione, enfatizou que tudo o que foi solicitado e que este prefeito tem conhecimento 
foi feito, e se há algo parado, é porque não é aquela urgência ou está aguardando porque nem tudo 
conseguem fazer com rapidez. Comentou que conversou com a Sra. Edina secretária de saúde sobre o 
assunto, foi feito levantamento de tudo que foi feito desde consultas, exames, tanto com os médicos da 
policlínica quanto com o médico do PSF, e está tudo nas mãos do prefeito, tendo dito que qualquer vereador 
que queira ir a prefeitura para verificar esta documentação está a disposição, porque as vezes as pessoas só 
falam aquilo que tem interesse. Comentou que provavelmente os vereadores devem ter ouvido um áudio 
que este prefeito encaminhou para a cidadã Alcione e que está circulando, e que se enviou para ela, e está 
sendo repassado é porque saiu da cidadã. Disse que não tem nada a esconder de ninguém, que não sabe se 
a palavra a ser usada seria falta de educação de sua parte ou não, porém, foi tanto questionamento que o 
prefeito chegou a falar que o mesmo não era médico e que não receitaria ou tiraria nada da cidadã. Disse 
que a questão é esta, e que com toda tranquilidade levou o assunto ao conhecimento da promotora e fez 
levantamento o qual será entregue na mão da referida promotora, porque as vezes é muito fácil pegar 
apenas parte que é interessante do áudio e deixar circular, mas, que o correto seria deixar circular o áudio 
por inteiro, que está tranquilo pois tem todos os exames e consultas de laboratórios ou qualquer outro 
lugar. Disse que está aqui para trazer maior conforto para a população, fazer o melhor possível, mas, não 
consegue fazer chover, visto que tem situações que necessitam esperar e não conseguem na hora, mas, o 
que puder está fazendo e vai fazer, independente de a pessoa falar o que quiser da maneira que quiser, o 
prefeito tem esta tranquilidade. Quanto a questão dos hipertensos citada pelo vereador Manoel, disse que o 
município atende 100% da população com as agentes de saúde, então entende que todas as agentes em 
suas áreas já tem estes dados, sabem quem é e quem não é hipertenso, porém, a agente não pode carregar 



aparelho de aferir pressão e verificar a pressão de todos, porém, entende que Fortaleza é uma das cidades 
que tem atendimento de agentes de saúde cem por cento quanto na cidade quanto na zona rural. Tendo 
salientado que se a pessoa precisar pode ligar, ir no PSF e se o mesmo estiver fechado, até convida os 
vereadores para ficar na policlínica e observar a quantidade de pessoas que são buscadas e levadas em casa, 
inclusive o vereador Moacir sabe disso porque trabalha lá assim como os demais servidores que trabalham 
no local. Que se houver qualquer problema, está a disposição assim como a secretaria de saúde e PSF para 
atender todos. Em relação a fala do vereador Ryan quanto a pulverização das caixas pluviais, disse que já 
havia conversado com a vereadora Cida Queiroz, a qual relatou que iria procurar o dedetizador porque já 
estava vencendo. Respondido pela vereadora que o orçamento já foi feito aguardando apenas assinatura e 
autorização do prefeito para que seja feito. O prefeito comentou que será o mais breve possível e que as 
vezes alguns trabalhos de prefeitura não são feitos de um dia para o outro porém já está encaminhado. 
Sobre os quebra molas da Rua Espírito Santo o prefeito disse que iria averiguar porque conforme dito pelo 
vereador Moacir o vereador Emidinho Madeira destinou ao município mais um recurso, porém, o prefeito irá 
verificar se poderá ser usado para aumentar estes quebra molas, que acredita que não, e caso não possa ser 
usado irá dar um jeito de estar atendendo não só aquela Rua mas também próximo ao CEMEI, na última rua 
saída para Passos e então irá tentar fazer estas construções. Disse que estava tentando fazer aqueles que 
tem modelo estilo tijolinho que seria mais fácil, mas esta construção está encaminhada. O prefeito 
aproveitou para falar de recursos de emendas parlamentares que chegaram para o município. Que irá falar 
somente de valores que o município já tem depositado em conta, tendo ressaltado que o recurso que o 
vereador Moacir comentou já foi anunciado porém não foi depositado. Relatou que o deputado Emidinho 
Madeira enviou recurso no valor de 500 mil reais que já está na conta e será gasto no secretaria de saúde, 
fazendo uso da população da melhor forma possível deste dinheiro. Relatou que o deputado Aelton Freitas 
encaminhou 100 mil que já se encontra na conta e também o deputado Raul Belém que enviou 40 mil reais 
para a escola estadual. Falou também que não poderia deixar de fora o deputado Antonio Carlos que a 
pedido da vereadora Cida e do ex vereador Marcinho no fim de 2020, e encaminhou ao município o valor de 
82 mil reais em que foi adquirido veículo para a saúde. Ressaltou que seja ele qual for o deputado que enviar 
recursos ao município, independente de partido, porque entende que agora o partido tanto dos vereadores 
quanto da administração se chama Fortaleza de Minas e por isso agradecem a cada um que já disponibilizou, 
tendo dito que há muitas outras verbas que vão chegar porém irá levar ao conhecimento da população e dos 
vereadores somente quando já estiver em conta porque há um tempo atrás certo candidato a deputado 
disse que iria encaminhar 100 mil reais para a compra de um trator, mas, perdeu o pleito e retirou o recurso 
do município então irá falar somente do que estiver depositado em conta. Falou da importância de os 
vereadores e da administração estarem solicitando porque agora é a hora que os deputados ajudam os 
municípios e de conta partida irão ajudar os mesmos cada um com seus compromissos porque todos tem 
sua valia. Em seguida agradeceu aos vereadores e mais uma vez disse que está a disposição para prestar os 
esclarecimentos, enfrentar os desafios e fazer o melhor para Fortaleza de Minas. Antes de passar para a 
ordem do dia o Presidente falou sobre emenda do deputado Emidinho Madeira e do senador Rodrigo 
Pacheco para cirurgias eletivas, qual há algum tempo falou com a Sra. Lara assessora do deputado a qual 
esclareceu que somente não está zerada a realização destas cirurgias devido a pandemia, que não é falta de 
vontade nem dos deputados nem da administração. Questionou ao prefeito se o mesmo tem previsão do 
retorno das cirurgias, ou se por acaso a secretária de saúde estiver ouvindo a reunião e puder repassar esta 
informação como está a situação da fila de cirurgia e se há programação para o retorno das mesmas. Em 
resposta o prefeito disse que em Cássia já voltou a fazer as cirurgias. Que são três hospitais que o município 
de Fortaleza tem convênio que é a Santa Casa de Passos, Hospital de Itaú de Minas e Santa Casa de Cássia. 
Disse que conversou com a Edina secretária de saúde e com a Lilian assistente social da saúde e se o prefeito 
não estiver enganado já foram liberadas trinta e duas cirurgias em Cássia que atualmente é o único hospital 
dos conveniados que estão realizando cirurgias. Disse que as cirurgias que Cássia ganhou o processo, todas 
foram liberadas. Informou que a Santa Casa de Passos já comunicou que estará liberando porém não deu 
previsão de data mas o prefeito acredita ser breve. Relatou que os números mudam diariamente e que se 
não estiver enganado, o município de Fortaleza possivelmente está com 120 a 130 cirurgias paradas, tirando 
estas 32 que serão feitas em Cássia irá diminuir para mais ou menos 90. Esclareceu a todos que o município 
tem problema sério que está relacionada as cirurgias ósseas a qual tem alto custo e não é qualquer lugar que 
a realiza, mas, uma vez frisou que se não tiver enganado o município deve ter um total de 06 ou 07 cirurgias 
de joelho e quadril, que são cirurgias caras, que custam em média 35 mil reais e se não tiverem apoio dos 
deputados e senador que abraçarem a causa é muito difícil de estar conseguindo fazer. Entretanto, sem falar 
destas cirurgias de alto custo, se vier esta ajuda do senador e dos deputados para zerar a fila será ótimo e se 
não der o município vai fazendo conforme puder, se vai zerar a fila o prefeito disse que não sabe, mas, o 
esforço será par zerar a referida fila. Dito pelo Presidente que então será dada continuidade mas conforme o 



município puder. Em seguida o Presidente questionou ao prefeito se há previsão de volta as aulas, visto ser 
uma outra situação que o prefeito não consegue resolver sozinho. Respondido que está sempre em 
discussão com o diretor do departamento de educação Sr. Aroldo e com a diretora do CEMEI Sra. Magda, 
pois, há alguma cidades que estão tentando voltar as aulas presenciais porém de forma híbrida, o que é 
muito complicado porque se o município de Fortaleza voltar as aulas a partir de outubro vão ter crianças que 
vão ir a aula uma semana porque existem salas de aula que cabem cinco alunos, outras oito e outras dez, 
então vai haver crianças que de outubro até dezembro vão ter apenas duas semanas de aula. O prefeito 
disse não saber o que seria mais importante, continuar como está tendo uma perca muito grande ou se 
voltar duas semanas nestes pouco mais de dois meses. Relatou que estão avaliando, estudando, 
conversando com a secretaria de educação de Passos e irão acompanhar os outros municípios para esta 
volta e uma das questões que também está aguardando é que todos os professores já tenham tomado a 
segunda dose da vacina para voltar as salas de aula porque assim a chance é maior de voltar e não ter que 
paralisar novamente. Frisou que estão estudando e da maneira mais correta estarão trabalhando para que 
isso aconteça. Mais uma vez o prefeito esclareceu sobre o sistema híbrido ao Presidente, ou seja, o 
revezamento de alunos nas salas de aula de acordo com o tamanho da mesma.  Informou que está 
trabalhando e já conversou com os vereadores sobre a construção de uma nova escola, e quem sabe não 
consigam fazer isso o mais rápido possível, ou até lá que a pandemia já tenha acabado. Ao final o prefeito 
disse que está a disposição para qualquer esclarecimento e para juntos fazerem o melhor por Fortaleza. 
Tendo o Presidente agradecido e dito que a Câmara está de portas abertas. Agradeceu também a Sra. Édina 
secretária da saúde que lhe encaminhou alguns valores, informando que se a Câmara achar necessário que a 
mesma esteja presente na próxima reunião para esclarecer sobre qualquer assunto relacionado a saúde a 
mesma estará a disposição e desde já o Presidente deixa seus agradecimentos. Agradeceu também ao vice 
prefeito Fabiano Baquião que está acompanhando esta sessão frisando que as portas da Casa estão também 
abertas para o mesmo. Continuado a ordem do dia foram colocados em votação dos requerimentos 
apresentados, aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca todos os vereadores para a vigésima 
reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura no dia 08 de setembro 
de 2021 às 19:00 horas na Câmara Municipal, tendo em vista, recesso no dia 06/09, devido ao feriado do dia 
07/09. Tendo a vereadora Maria Aparecida frisado que a reunião de comissão do dia 08/09 às 18:30 
continua agendada, porque as vezes até lá são protocolados outros projetos e já aproveitam para analisar. 
Em seguida declarou encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será 
assinada pelos presentes.____________________________________________________________________ 
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