
ATA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 06 DE DEZEMBRO 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 à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. Antes 
de iniciar o pequeno expediente, o Presidente desfez equívoco ocorrido em reunião anterior, visto esta 
reunião ter sido convocada anteriormente, para com exclusividade, realizar a eleição da Mesa Diretora 
de 2022. Ocorre que conforme o Regimento Interno da Câmara, a referida eleição “obrigatoriamente” 
deve acontecer na última sessão ordinária da sessão legislativa, por isso, foi informado anteriormente a 
todos os vereadores que esta sessão seria então, ordinária normal, sem exclusividade, transferindo a 
eleição da mesa, para a última reunião de dezembro, conforme artigo 21, parágrafo segundo do 
Regimento Interno da Casa. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras dos 
seguintes Projetos de Lei: Nº 29 – Dispõe sobre a criação e fomento de programas de apoio ao pequeno 
produtor rural do município de Fortaleza de Minas/MG e dá outras providências; Nº 30 – Institui o 
Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de Fortaleza de Minas; fixa o limite 
máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime de Previdência de que trata o art. 
40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá 
outras providências; Nº 31 – Dispõe sobre a regularização fundiária urbana em Fortaleza de Minas/MG e 
dá outras providências; Nº 32 – Dispõe sobre a alteração do percentual de suplementação da Lei 
Orçamentária Anual do exercício de 2021 e dá outras providências; Nº 33 – Cria o “Prêmio Café 
Qualidade”, no município de Fortaleza de Minas;  Nº 34 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial para a criação de dotações para atender a criação do prêmio café qualidade, no município de 
Fortaleza de Minas e dá outras providências. Outras Leituras: 1 - Emenda Modificativa nº 05 ao Projeto 
de Lei nº 31/21 que “Dispõe sobre a regularização fundiária urbana em Fortaleza de Minas/MG e dá 
outras providências”; 2 - ofício nº 1883/21 do TCE/MG relativo à Prestação de Contas do Município do 
ano de 2019-Processo 1091822. Informado pelo Presidente: que estão no mural da Câmara novas 
portarias e decretos do executivo, e que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 
requerimentos. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo o Presidente concedido cinco minutos 
para cada vereador se manifestar. O PRESIDENTE comentou que gostaria de comentar sobre fato que 
tem gerado certa polêmica no Bairro Chapadão, com relação ao quebra molas existente em frente a 
propriedade do Sr. Jamil. Disse que o quebra molas foi construído porque é uma curva, tem a residência, 
terreiro e secador de café do cidadão. Disse que o Sr. Jamil movimenta bastante o local e como é 
descida e a estrada está sempre boa as pessoas não respeitam. Relatou que como há vários 
questionamentos sobre este quebra-molas, este Presidente procurou o Sr. Jamil para conversar, e 
observou que realmente tem que ter o quebra molas no local porque alguns trilheiros não respeitam 
quem está na estrada principal, e o Sr. Jamil necessita sair e chegar de trator na propriedade e durante a 
conversa a respeito desse quebra mola, se o cidadão não tira com rapidez o trator do lugar onde estava, 
vários trilheiros teriam entrado no trator. Disse que mesmo com o quebra molas os trilheiros se 
aventuram e tem alguns que fazem até para provocar e se não tivesse o quebra mola seria pior. O 
Presidente disse que ao conversar com o Sr. Jamil o mesmo disse não se importar de retirar o quebra 
mola, porém, sua intenção quando pediu para fazer foi para evitar acidentes. Que o cidadão disse que 
pode retirar que não tem diferença nenhuma, porém, gostaria da presença da PM no local em dias de 
feriados e fins de semana para observar se as pessoas tem respeito, pois, não veem o terreiro de café 
por ser na curva e como os trilheiros acham que não tem morador nem movimento os mesmos 
aceleram. Tendo o Sr. Jamil dito que tira o quebra mola mas que a PM tem que garantir que irá ao local 
e que se acontecer alguma coisa a polícia resguardar o cidadão, está tudo bem. O Presidente esclareceu 
que trouxe este comentário para o Plenário porque as pessoas questionam com o mesmo sobre o fato e 
que por isso foi ouvir o outro lado para que cheguem a um bom senso. Tendo o Presidente ressaltado 



que foi dito pelo Sr. Jamil que o quebra molas foi feito para evitar uma tragédia maior. Em seguida 
agradeceu ao prefeito e ao chefe do setor de máquinas, por ter relatado aos mesmos algumas 
reclamações referentes a estrada principal do Bairro Chapadão, e após isso, a máquina foi para o Bairro 
porém devido as chuvas não foi possível iniciar o serviço. Na oportunidade parabenizou o operador de 
máquinas Adilson Francisco conhecido como coco, o qual está fazendo a manutenção da estrada sentido 
Morro do Níquel, que há 17 anos trafega por esta estrada e nunca a viu bem feita como está agora. 
Disse entender que o operador deve jogar a terra para dentro e a água escorrer pelas laterais e é isso 
que está vendo, por isso está dando gosto de ver o serviço do operador. Após fez os seguintes ofícios 
com a participação dos vereadores Ernane Dias e Ryan Silva: 1 – à prefeita de Jacuí para agradecer 
pelo empréstimo de máquina e também de profissional “operador” para este município, para que 
fosse possível a manutenção das estradas rurais; 2- ao secretário de obras de Jacuí para agradecer 
pelo empréstimo de máquina juntamente de profissional “operador do equipamento” a este 
município, para que fosse possível a manutenção das estradas rurais; 3 – Ao Sr. Hercílio operador de 
máquinas de Jacuí para parabenizar e agradecer pelos excelentes serviços prestados com máquina a 
este município, cujo objetivo é a manutenção das estradas rurais. Tendo ressaltando a boa convivência 
e relacionamento com os municípios vizinhos e citado o empréstimo de peça de máquina para o 
município de Jacuí, em que gerou polêmica, mas, agora a administração daquela cidade emprestou ao 
município a máquina juntamente com seu operador. Em seguida fez requerimento ao executivo, para 
que assim que possível, seja feita a substituição do manilhamento localizado próximo do comércio do 
Sr. Gilmar no Bairro Chapadão, tendo em vista, o fato de o manilhamento existente não estar 
comportando a quantidade de água que escoa pelo mesmo, a qual desce do Bairro Catirinos, e a cada 
vez que a água escoa pelo local a terra desce, e se não solucionarem o problema daqui a alguns dias 
trafegará apenas veículos pequenos. Requer ainda, seja verificada a possibilidade de liberação de 
cascalho pela empresa Olivina Azul, para que seja realizado trabalho de cascalhamento dos trechos 
mais críticos ao menos da estrada principal do Bairro Chapadão. Quanto aos animais soltos citados 
pelos vereadores Ryan e Ernane, o Presidente falou diretamente ao prefeito que devem tomar 
providências não com os animais, mas, com os proprietários, que deve haver algum tipo de punição. 
Pediu perdão dos proprietários dos cavalos e disse que todos da cidade são seus amigos, porém, deve 
ajudar os vereadores a pensar na população, na cidade e nos visitantes. Disse que deverão tomar 
alguma atitude porque há muitas pessoas reclamando e por isso devem encontrar uma forma de tirar 
estes cavalos da rua. Em seguida disse que há algum tempo recebeu várias reclamações, que chegar 
nesta Casa e falar em nomes não vai porém tem que acatar e trazer ao Plenário. Disse que há pessoas 
que reclamam muito as vezes da área de saúde ou outros setores que todos veem que funciona bem e 
so reclama quem vai embora para outra cidade, entretanto com relação ao Sr. Rivelino, psicólogo, os 
vereadores terão que levar em consideração e ver o que está acontecendo porque tem muita gente 
reclamando que não há como ser atendido por este profissional, bem como, sobre questão de horários 
de atendimentos, que horas não pode atender em determinado horário e outra hora não pode atender 
em outro. Relatou que somente na semana anterior três pessoas entraram em contato com este 
presidente solicitando para convocar um profissional desta área para o município tendo o Presidente 
relatado que o município conta com dois psicólogos, tendo sido informado que a psicóloga é excelente 
mas atende apenas pelo CRAS. E que há alguns dias este Presidente conversou com o Sr. Marcio 
psiquiatra, excelente profissional, o mesmo disse que devem fazer com que cada setor faça sua parte 
para não sobrar para o outro. Que o profissional não citou nomes mas o que o Presidente entendeu foi 
que ele quis dizer em relação ao psicólogo. Que o psiquiatra relatou que muitas pessoas precisam de 
psicólogo e estão se consultando com ele, porém, ao questionar as pessoas porque não se consultam 
com o psicologo Rivelino as pessoas respondem que não tem condições. O Presidente disse que 
sinceramente não tem liberdade, tem pouco conhecimento e que já conversou com o Sr. Rivelino e viu 
que é uma pessoa centrada, mas, infelizmente necessita trazer as reclamações em Plenário pois é 
cobrado pelas pessoas e devem discutir para ver que ponto irão chegar. Relatou que devem verificar o 
porque que uma boa parte das pessoas que necessitam do atendimento do psicólogo estão sendo 
atendidos pelo psiquiatra. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para relatar que há pessoas que 
interromperam o tratamento por não serem bem atendidas pelo psicólogo e não querer ir ao 



atendimento com este profissional. Disse que muitos já interromperam o tratamento que não deveriam 
e nem poderiam, mas não tem condições de estarem procurando outros em outras cidades e que está 
sem o tratamento. Dito pelo vereador Ryan que já houve casos de este vereador ser procurado porque 
crianças que estavam sendo atendidas pelo Sr. Rivelino, no dia da consulta/tratamento, se sentiam mal. 
A vereadora Cida Queiroz disse que principalmente crianças, que trabalhou na escola e teve 
oportunidade de ver outros psicólogos trabalharem, inclusive na mesma época dele, e que as crianças 
não gostavam de passar por ele mas somente pela outra psicóloga que o município tinha anteriormente. 
Comentou que este problema vem se arrastando há algum tempo, que muitas pessoas pararam o 
tratamento e não deveriam, então devem ver o que pode ser feito. O Presidente disse que até então 
não sabia, mas, de um tempo para cá as pessoas tem feito contato pedindo, ajuda e os vereadores terão 
que fazer algo. Relatou que é muito bom quando as pessoas pedem para que o psiquiatra atenda mais 
vezes no mês, porque apenas duas vezes é pouco pois ele tem solucionado problemas de diversas 
pessoas. Que isso é gratificante pois o profissional atende de maneira correta e a população fica bem 
servida. E que quando falam para as pessoas se consultarem com o psicólogo e as mesmas dizem que 
não, isso é ruim porque ele é servidor, parceiro da administração e no final a maioria das reclamações 
cai sobre a administração. Enfatizou que está no Chapadão e que procura atender qualquer pessoa que 
o procura da melhor forma possível, que fica constrangido e triste de colocar um assunto deste em 
discussão. Pediu a palavra o vereador Moacir Queiroz para relatar que são várias pessoas que estão 
reclamando e por isso entende que há algo errado. O Presidente disse que fica constrangido de colocar 
este assunto em discussão, porém tem que ver que é um profissional que está ganhando para isso e tem 
que atender a população conforme é preciso. O VEREADOR DARCIO NETO comentou que aproveitou a 
presença do prefeito e conversou com o mesmo em relação aos postes de iluminação que liga Fortaleza 
ao Bairro Perobas, onde houve uma extensão de energia elétrica e alguns postes nas proximidades da 
propriedade do Sr. Marinho Souza e Mariinha Cunha, os quais foram implantados praticamente dentro 
da estrada, o que dificulta inclusive a máquina patrol de fazer a manutenção na estrada. Comentou que 
o chão é vermelho e se a pessoa derrapar na estrada, pode ocorrer acidente. O vereador informou que 
já encaminhou documento informando o fato ao Sr. Alexandre da CEMIG, responsável por este tipo de 
questão, o qual está tentando resolver o problema. Antes de passar a palavra o vereador Darcio 
parabenizou o cidadão Deneval Justino da Silva, conhecido como Dené, pela passagem de seu 
aniversário, o qual já foi vereador entre os anos de 1967 a 1970. Pediu ao cidadão Itamar Justino 
presente na reunião que levasse os cumprimentos ao seu pai em nome da Casa pelos seus 87 anos, 
agradecendo o mesmo pelos trabalhos prestados ao município quando foi vereador e fora da vereança 
também. A VEREADORA MARIA APARECIDA chamou a atenção de todos para o PL nº 31 quanto a 
regularização fundiária urbana em Fortaleza nada mais é que um anseio de várias pessoas do município 
para regularizar seus terrenos. Que este projeto nada mais é para que os vereadores deem uma 
alavancada aos que estão irregulares. Disse que logo que sancionado o prefeito irá organizar as 
comissões. Disse que é de grande valia o que estão fazendo porque sabe que esta situação é bastante 
cobrada de todos os vereadores e com este projeto todos estes problemas serão resolvidos. 
Complementando a fala da vereadora o Presidente solicitou que após a fala dos vereadores, o assessor 
jurídico prestasse maiores esclarecimentos. Disse que todos os projetos que aprovam para o 
desenvolvimento da cidade e o bem estar de cada um, é bom, mas, de todo seu tempo nesta Casa, este 
é um dos projetos mais esperados e mais importantes que será aprovado. Solicitou que os cidadãos que 
estejam acompanhando a reunião que fiquem atentos aos esclarecimentos do assessor e após 
aprovação deste projeto será de grande valia para a cidade porque irá legalizar a vida de muita gente. 
Dito pela vereadora Maria Aparecida que as pessoas que não tiverem acesso a reunião poderão 
procurar os vereadores ou até mesmo a Câmara para conseguir cópia do projeto principalmente depois 
de sancionado para se inteirar do que realmente é o projeto. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ fez 
requerimento ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de recapear a Rua Paulo 
Ferreira da Silva, localizada na entrada da cidade. Tendo justificado que este asfalto está todo 
danificado, ressaltando que há algum tempo fez requerimento sobre escoamento de água da mesma 
via e que foi questionado pelo fato de este serviço ainda não ter sido feito. O vereador disse entender 
que com certeza esta solicitação está no programa de recapeamento que a administração vem fazendo 



na cidade. Quanto a não realização do serviço citado acima o vereador disse que como o prefeito está 
presente na reunião o mesmo deve justificar os motivos. Elogiou o trabalho de recapeamento feito há 
alguns dias e relatou que quanto ao PL nº 31 disse que há muito tempo os cidadãos cobram dos 
vereadores sobre a regularidade de documentos e o vereador entende ser uma oportunidade que terão 
de regulamentar. O VEREADOR MOACIR QUEIROZ também agradeceu a prefeita de Jacuí pelo 
empréstimo da máquina, a qual está trabalhando unida com o prefeito. Parabenizou o chefe do setor de 
máquinas, o servidor Ivair Bernardes, e toda equipe do Sr. Ronaldo Leão, pois, estão trabalhando 
atentamente, visto que estão tapando buracos das estradas antes de acontecer problemas maiores, 
citou exemplo da estrada de Jacuí onde havia lugares que estavam começando a dar problemas e foram 
lá e fizeram o conserto. Citou também a estrada da comunidade do silencio onde estava começando a 
dar problemas que também foi realizada manutenção, inclusive o Sr. Rogério permitiu a abertura de 
espaço para a construção de caixa seca e o serviço ficou muito bom. Elogiou o operador de máquinas de 
Jacuí e também o operador Luiz de Fortaleza. Em seguida fez requerimento ao executivo requerendo 
seja verificada a possibilidade de elaboração de projeto para asfaltamento do Residencial Sítio 
Rotatória, seguindo pelo Sr. Joaquim Valdivino, até chegar no Condomínio de Chácaras localizado em 
frente a propriedade do Sr. Aguinaldo Pimenta, mais, precisamente onde reside a Sra. Ruth Horta, 
Arilson Borges e demais cidadãos. Justificando o fato de já haver diversos moradores nestes locais, 
além de que este asfaltamento irá melhorar a aparência da cidade, e incentivar diversas situações aos 
que residem nestes lugares, e aos demais cidadãos que trafegam por aquela estrada, inclusive 
escoamento da produção do município. Após acordo o requerimento foi expedido em nome do 
Plenário. Quanto ao PL dos lotes disse que as vezes a pessoa tem vontade de fazer financiamento para 
construir e por não ter escritura isso não é possível. Antes de passar a palavra parabenizou o Sr. Dené 
pela passagem de seu aniversário bem como o Sr. Clementino pai do prefeito também pelo aniversário 
nesta data. Em seguida O VEREADOR APARECIDO AMARAL enfatizou ser de acordo com todos os 
projetos que estão tramitando nesta Casa, pois, todos estão beneficiando o município. Disse que iria 
fazer requerimento solicitando que as máquinas fossem ao Bairro Chapadão para alguns serviços, mas, 
as mesmas já se encontram no local. Em relação ao quebra molas do Sr. Jamil citado pelo Presidente, o 
vereador Amaral esclareceu que o requerimento que fez não foi para retirar o mesmo, e sim para 
legalizar tal quebra molas. Em resposta o Presidente disse que não está questionando sobre o 
requerimento do vereador Amaral e que seus questionamentos são sobre outras conversas que estão 
surgindo no Bairro Chapadão sobre este quebra molas. Dito pelo vereador Amaral que apenas está 
fazendo o comentário porque as vezes entendem que o mesmo fez requerimento para retirar o quebra 
molas citados, mas não, que fez foi para legalizar. Disse ainda, entender que em todas as saídas de água 
devem sim construir os quebra molas porém esticando mais, pois, do jeito que estava o do Sr. Jamil, 
estava crítico. Salientou que o quebra molas deve continuar no local e que apenas devem dar uma 
melhorada no mesmo. Pediu a palavra o vereador Moacir para questionar se nesta local há placa que 
indica a localização do quebra mola, respondido pelo vereador Amaral que em todos os quebra molas 
tem placas indicando e que entende que deveriam construir mais quebra molas. O VEREADOR MANOEL 
PROENÇA fez requerimento ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de recapear a Rua 
Oraida de Melo Costa, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, tendo em vista, o excesso de buracos 
nesta via impossibilitando inclusive de veículos trafegarem pelo local, uma vez que a Rua é bastante 
movimento e passam diversos veículos pelo local. Fez também requerimento ao engenheiro do 
município requerendo seja verificada a possibilidade de implantar placa de parada obrigatória na Rua 
José Antunes de Melo, visto que os motoristas descem não estão respeitando o tráfego devido à falta 
da referida placa, havendo riscos de ocorrer acidentes. Quanto ao PL nº 31 disse ser de acordo por ser 
muito bom para todos. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA comentou sobre ofício para a 
prefeita de Jacuí, pois, é de grande importância, tendo ficado muito satisfeito, tendo dito ainda sobre a 
importância da união dos municípios. Após fez requerimento com a participação do Presidente da 
Câmara ao executivo, requerendo seja verificada a possibilidade de implantar novamente no CRAS o 
Projeto de Atendimento da Terapeuta Ocupacional, visto, a importância que este tratamento traz 
para a população fortalezense. Disse já ter tido a honra de passar por este profissional e observou que 
no final a soma foi alta.  Comentou que nas duas semanas que não tiveram reunião, foi procurado por 



algumas pessoas com alguns anseios, e para não perder tempo procurou os chefes dos setores para 
resolver e agilizar para todos que precisam, inclusive foi procurado três vezes para falar sobre os cavalos 
soltos tanto nas vias urbanas, como nas rodovias e que recebeu resposta de que já está em andamento 
estudo legal para que seja realiza as apreensões o quanto antes juntamente com o corpo de bombeiros 
e a polícia militar. Mais uma vez pediu cem por cento de atenção para este problema antes que 
aconteça um acidente maior. Disse ter sido procurado por várias pessoas que trabalham a noite nas 
cidades vizinhas e ao retornarem para Fortaleza quase ocorreram acidentes principalmente no período 
chuvoso. Dito pela vereadora Cida Queiroz que não há exceção de dias, que todos os dias estes animais 
estão soltos, que devem averiguar esta situação pois todos estão falando, reclamando, principalmente 
antes da ponte do Rio São João que não tem iluminação. Em seguida questionou ao prefeito presente na 
reunião se foi realizado serviço de uma manilha que entupiu próximo ao Sr. Toninho Quinzote, proximo 
da propriedade do Sr. Luiz Carretel o qual estava tendo dificuldade de chegar em sua propriedade, e se 
ainda não houve oportunidade de realizar este trabalho o vereador pede atenção para este lugar. Após 
com a participação do presidente da Câmara fez ofício ao diretor do departamento de educação para 
parabenizar pela realização da Conferência de Educação, ocorrida em 06/12/2021 nesta Casa de Leis, 
ressaltando a excelente organização do evento. Agradece também por ter enviado o convite 
individualmente a cada vereador. Após O VEREADOR ERNANE DIAS agradeceu a todos em nome do Sr. 
José Valério pelo apoio no almoço realizado para arrecadar fundos para a paróquia Nossa Senhora do 
Rosário. Disse que com a ajuda de todos a arrecadação foi boa de modo geral. Aproveitou a presença do 
prefeito para solicitar a limpeza da entrada da cidade próxima dos coqueiros. Em seguida relatou que 
quando são procurados, tem que falar em Plenário, tendo relatado que infelizmente uma criança se 
machucou na quadra de esportes do Bairro Nossa Senhora Aparecida. Que este vereador junto da 
servidora Juliana Vidigal haviam colocado um cabo de aço para segurar a trave e não cair, porém, 
tiraram a trave caiu e machucou o pé de uma criança. Comentou que o prefeito já deve estar sabendo 
do assunto e solicitou veja o que pode ser feito no local, pois, acharam que o cabo de aço seria viável 
para que a trave não caísse e se isso acontecesse para trás iria bater no alambrado e não teria perigo. 
Em seguida fez ofício com participação do Presidente da Câmara, parabenizando e agradecendo pela 
realização da Campanha Novembro Azul, em que foram realizados mais de trezentos exames de 
próstata durante aquele dia. Agradecendo também a todos da área da saúde que se dedicaram na 
realização da campanha de forma direta ou indiretamente. Tendo ressaltado o sucesso da campanha. 
Após agradeceu ao Sr. Itamar mamão tendo em vista que será iniciado a semi final do campeonato de 
futebol no Pesqueiro do Mamão e dia 19 será realizada a final do mesmo com evento de bola e viola.  
Em relação aos animais citados pelo colega Ryan, o vereador relatou que foram procurados no Parque 
no Exposições junto do referido colega, que estas pessoas reclamaram e como vereadores devem trazer 
as reclamações em Plenário. Tendo citado que nesta data quando voltavam de Passos haviam dois 
animais na entrada da cidade e o que parece é que a quantidade de animais está aumentando a cada 
dia. Comentou que recebeu vídeo em que os animais estavam em espaço perto do clube municipal. Não 
havendo mais matérias para o grande expediente foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 
Votação da Emenda Modificativa nº 05 ao Projeto de Lei nº 31/21 que “Dispõe sobre a regularização 
fundiária urbana em Fortaleza de Minas/MG e dá outras providências, aprovada por unanimidade. 
Votação da Urgência Especial dos PL nº 31, 32, 33 e 34, aprovada por unanimidade. Antes de colocar o 
PL nº 31 em votação o Presidente solicitou ao assessor jurídico que explanasse melhor para todos, o 
qual relatou que conforme falado pelo Presidente, desde que este assessor está nesta Casa este é um 
dos projetos mais importantes que já tramitaram na Câmara. Que para a população entender este 
projeto irá atender todas as pessoas que possuem um bem imóvel, uma casa ou um terreno que foi 
recebido a titulo precário ou seja aquela pessoa que usufrui de um bem mas não constituiu o direito, 
que não tem segurança juridica sobre aquele bem, não tem documento que garante a propriedade 
daquele imóvel. Falou sobre lei federal 13.465 de 2017 que regulamenta a lei que será aprovada 
facilitando para que o municipio regularize estes imoveis a população. Então, todos os imoveis que 
foram cedidos pelo municipio a estas pessoas, as áreas irregulares que estão ocupadas por pessoas ou 
mesmo as áreas que não são irregulares mas que as pessoas não conseguem ter escritura do imovel, a 
partir da promulgação desta lei. Relatou que no art. 30 da CF fala que o municipio tem competencia 



para regulamentar as áreas urbanas do municipio. Disse que conversou com o oficial Tiago do cartório 
de Jacuí e explicou a situação, o qual disse do jeito que a lei vai ser aprovada terá sim validade e 
começarão a abrir as matrículas para atender a população que faz muito tempo que está carente destas 
escrituras trazendo segurança juridica para todos inclusive para comercializar desta forma gerando ITBI. 
O assessor relatou que esta lei foi elaborada a quatro mãos, que o prefeito, o procurador juntamente 
com todos os vereadores se uniram para que isso acontecesse. De antemão parabenizou o prefeito, 
agradeceu aos vereadores que buscaram solução para a situação, tendo enfatizado que esta lei é muito 
importante para a população de Fortaleza. Comentou que está a disposição da população para 
esclarecimento de dúvidas. Esclareceu que a lei será aprovada e a prefeitura será o setor responsável 
para regulamentar atraves de procedimento administrativo para cada pessoa. O prefeito irá montar 
uma equipe, será feito memorial descritivo de cada área, será aberto processo administrativo, não será 
necessário fazer escritura no cartório de Fortaleza para após registrar em Jacui, pois, a prefeitura irá 
emitir uma CRF – Certidão de Regularização Fiduciária que já é uma escritura e para aquelas pessoas 
que forem caracterizadas de baixa renda atraves da assistente social, será isento de taxa de abertura de 
matrícula, entendendo assim que esta lei alcança um rol de pessoas muito grande e é um benefício 
enorme. Com a palavra o vereador Gabriel Queiroz questionou se os terrenos localizados no local 
conhecido como vila verde terão oportunidade de acertar sua situação, respondido pelo assessor que 
sim. O vereador Gabriel disse que a criação da lei é um passo positivo para que possa administrar e 
acertar todas as irregularidades. O assessor esclareceu que as pessoas que estejam morando nestes 
locais atualmente e muito embora não tenham recebido doação do município mas adquiriram este 
imóvel também estarão na mesma situação de regularização, pois irão provar que estão no local de 
forma mansa e pacífica que não estão invadindo a área de ninguém, que o terreno está dentro das 
medidas então o município fornecerá certidão.  Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para frisar que 
serão regularizados tudo que foi doado pelo município, independente se foi lote ou residência. O 
assessor salientou que esta lei irá beneficiar tanto aqueles imóveis que foram doados pelo município e 
também imóveis particulares, que irão regulamentar mesmo daquelas pessoas que receberam do 
município e comercializaram. Finalizando o assessor jurídico relatou que esta lei que está sendo 
aprovada, o prefeito a encaminhou para a promotora a qual analisou e lei e deu seu aval, deu seu sinal 
positivo. Em aparte o Presidente informou ter recebido naquele momento mensagens de pessoas 
solicitando a limpeza da Rua Auristela Vasconcelos Horta, e que na mensagem dizia sobre o excesso de 
mato da via. Após o Presidente colocou em única Votação as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 
31/21 que dispõe sobre a regularização fundiária urbana em Fortaleza de Minas/MG e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade em turno único. Projeto de Lei nº 32/21 que dispõe sobre a 
alteração do percentual de suplementação da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021 e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade em turno único. Projeto de Lei nº 33/21 que cria o “Prêmio 
Café Qualidade”, no município de Fortaleza de Minas, aprovado por unanimidade em turno único. 
Projeto de Lei nº 34/21 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a criação de 
dotações para atender a criação do prêmio café qualidade, no município de Fortaleza de Minas e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade em turno único. Antes de colocar em votação os 
requerimentos apresentados o Presidente solicitou ao prefeito que fizesse uso da tribuna para prestar 
alguns esclarecimentos. No uso da palavra o prefeito justificou sua rouquidão dizendo que inclusive fez 
teste para COVID deu negativo senão não estaria nesta reunião. Iniciou falando do projeto do REURB, 
dizendo que já conversaram e que após aprovação todos terão a chance de regularizar os imóveis, 
independente do tempo que a pessoa possua o mesmo. Falou que estão para ser distribuídos quatro 
terrenos que foram interditados, que serão distribuídos dia dez que ainda não há horário, porém, irão 
informar a Câmara e se os vereadores quiserem acompanhar, que irão fazer de maneira democrática 
porque usarão os nomes das quatro pessoas, os números dos quatro lotes, será um sorteio mas cada 
um irá escolher o seu e se sair em lugar bom ou não já não irá depender da administração. Parabenizou 
aos vereadores que lutaram junto, pois, esta realização não foi mérito somente do prefeito mas 
também dos vereadores. Disse que no mandato passado fizeram esta solicitação junto à promotora 
porque tudo que elabora de projeto primeiro leva até a promotora para não ter problema com a justiça, 
porque se a promotora falar que há algo errado o prefeito não executa. Ressaltou que isso aconteceu 



com o ônibus tanto que o munícipio ficou muito tempo sem este transporte e outras questões, pois, 
entende que se fizer algo que não estiver dentro da lei, irá pagar por isso, conforme qualquer pessoa 
paga. Quanto ao PL que solicita suplementação justificou que foi feita concorrência para construção da 
escola, que será iniciada breve pois já estão em fase de limpeza do local e de imediato já irá começar, 
tendo dito que acredita que talvez possam começar ainda em dezembro. Ressaltou que uma das coisas 
que salientou muito com a empresa vencedora da licitação da qual não conhece mas que já ouviu dizer 
que é muito boa de trabalho, é que desse mão de obra para pessoas de Fortaleza, por entender ser 
interessante para o município. Sobre as lâmpadas de LED relatou que existe a possibilidade de serem 
colocadas ainda este ano na cidade inteira que será um ganho grande para a população. Disse que há 
outros projetos, mas que não irá se alongar, mas, deve agradecer a todos os vereadores que correram 
atrás e ajudaram. Comentou que sobre os equipamentos os vereadores estarão estudando o projeto e 
devem tentar fazer o que for melhor,  talvez para a prefeitura não será a melhor escolha, que já foi 
chamado muito a atenção pela promotora e ela ainda ajuda muito a administração, porque senão este 
prefeito teria feito coisa errada e a promotora já teria tomado outras providências. Quanto ao projeto 
do café disse que é um incentivo onde estão querendo dar um brinde para cada pessoa que investiu no 
café e está trabalhando, tendo ressaltado que iniciaram este projeto em 2017 e já tem resultado o qual 
foi muito satisfatório e de qualidade boa. Relatou que irão incentivar cada vez mais porque entende que 
tudo que é feito para o produtor rural ainda é pouco, porque é da zona rural que sai a maior parte do 
sustento do município embora ainda seja pouco mas é de lá que sai. A título de informação relatou que 
estão reunindo bens que não estão sendo usados pela prefeitura e será feito leilão e da melhor forma 
possível tentar aplicar os recursos arrecadados com o leilão, no que tiver mais necessidade, lembrando 
que se os terrenos que são do município, forem leiloados, o valor arrecadado dos lotes somente poderá 
ser utilizado para adquirir outro lote ou em construção. Quanto a estrada de Jacuí esclareceu que há 
poucos dias foram utilizados pouco mais de quarenta caminhões de cascalhos nos pontos mais críticos, 
ressaltando que estão tentando fazer para melhorar cada vez mais. Falou também que tem projeto de 
cascalhamento e também projeto de tentar ganhar o asfalto, mas, irá anunciar oficialmente quando 
realmente tiver conseguido, pois, foram no DER, em BH e Brasília e estão pedindo, se vão conseguir ou 
não, a obrigação tanto do prefeito quanto dos vereadores é uma só, a de correr atrás e buscar 
independente de quem vem. Informou que estão fazendo jornal informativo que será entregue no fim 
do ano onde será exposto cada vereador, o que foi recebido, de onde veio, se já foi pago ou se apenas é 
só compromisso. Disse que o interesse é o de informar a população pois em 2022 tem eleição e entende 
que nada mais justo que olhar o que foi doado para o município e desta forma cada cidadão escolher o 
seu representante porque não adianta ficar falando de nomes de pessoas, se outros também fazem o 
mesmo, por isso acha que cada cidadão terá que analisar sua consciência, ver o que foi bom para o 
município para depositar sua confiança nos deputados que irão atuar no município. Sobre o quebra-
molas disse que infelizmente não tem nada contra quem faz trilha ou qualquer tipo de esporte, mas, 
com ou sem quebra-molas vão andar da mesma forma, porém, tudo aquilo que puder fazer para tentar 
dar segurança para as pessoas vão tentar fazer. Em relação ao comentário do vereador Darcio sobre os 
postes, disse que a CEMIG fez uma ligação de energia de duas redes e colocaram os postes dentro da 
estrada e não na beira do barranco, só que já entrou em contato com o Sr. Alexandre que é o 
responsável pela região o qual informou que iria conversar com o representante da empreiteira e ver o 
que poderia fazer. Tendo o prefeito ressaltado que se a patrol for fazer manutenção da estrada irá 
derrubar o poste. Que não querem pagar para o proprietário por isso colocaram o poste na beira da 
estrada e se acontecer qualquer acidente a responsabilidade é do município, independente da 
gravidade do acidente. Disse que o problema já foi repassado ao Sr. Alexandre e estão aguardando 
resposta. Após relatou que mais ou menos dentro de duas semanas o parque industrial do município já 
estará sendo dividido, e desta vez o interessante é que são pessoas da cidade que irão investir, os quais 
já conhecem a realidade do município, já sabem onde podem fazer e onde vão lucrar ou gastar. Que o 
local iniciará na Rua próxima da mercearia do Pedrinho e sairá na curva antes da imagem da santa e o 
prefeito entende que a probabilidade de dar certo é grande. Em relação disse que há indicação para 
recapeamento, que não irá falara o nome do deputado porque irá trazer para esta Casa no papel, mas, 
foi ganho recapeamento e o engenheiro irá andar pela cidade para verificar as ruas que mais 



necessitam. Sugeriu que os vereadores discutam com este profissional para ver as ruas que mais 
necessitam, tendo em vista que já foi feito bastante deste serviço na cidade, assim poderão analisar no 
que podem atender daquelas vias que estão mais ruins. Sobre o residencial sítio rotatória informou que 
com a aprovação do PL tem como pedir uma eventual vinda de recursos para recapeamento. Esclareceu 
que existe a verba para recapeamento, mas que o local não está regulamentado e quando isso ocorrer 
todos juntos de mãos dadas devem correr atrás para tentar. Se lembrou que solicitou fosse enviado ao 
município uma máquina de fazer blocos que provavelmente deve vir por que não tem alto custo, e isso 
seria também uma alternativa. Frisou que estão em busca e que com muita luta irão conseguir. Em 
seguida disse que foi acertado com duas pessoas para a realização de limpeza geral em toda cidade, que 
irá começar na quarta feira dia 15/12 e que aos que questionarem já poderão responder. Que irão virar 
o ano zelando das ruas visto que era uma das coisas que não estavam tendo facilidade, agora irão fazer 
tanto das ruas quanto dos terrenos do município. Quanto a placa de parada obrigatória, solicitou que o 
requerimento fosse encaminhado ao engenheiro porque se encaminhar ao executivo o mesmo 
encaminhará a este profissional visto ser ele o responsável. Em relação ao escoamento da água, disse 
que solicitou levantamento e não é um serviço barato porque mesmo vindo o recapeamento, terão que 
abrir o local, colocar as manilhas para desviar esta água, cobrir, fazer operação tapa buracos e depois o 
recapeamento, porém, vão continuar lutando porque esta é uma das coisas que quer deixar pronta até 
o final deste mandato. Sobre o terapeuta ocupacional dito pelo vereador Ryan, o prefeito comentou que 
em outros tempos já teve este profissional no município, porém, este prefeito quer conseguir trazer e 
também conseguir manter no município. Se lembrou de época que esteve no Chapadão para fazer uma 
reinauguração do postinho, e que teve uma pessoa que falou que aquilo estava acontecendo por ser 
época de política e esta fala doeu muito no prefeito, porque nunca irá chegar em ninguém para trazer 
informação se não puder cumprir com ela. Firmou que o postinho está no bairro até hoje que houve 
alguns problemas de aposentadoria de dentista, mas já contrataram outra para iniciar em janeiro. Sobre 
a manilha disse que já foi feito pedido. Esclareceu que assim que os materiais vão chegando e forem 
tendo oportunidade já irão fazer. Sobre o agradecimento ao cidadão José Valério disse que é uma 
pessoa que ajuda demais, assim como o senhor Tião Dona, Edivaldo e outras pessoas que ajudaram. Em 
relação a criança que sofreu acidente na quadra disse que realmente foi colocado cabo de aço que 
alguém tirou e a trave caiu no pé da criança e que inclusive quando a criança chegou ao hospital o 
prefeito estava la´. Que conversou com a mãe do garoto que é servidora pública, tendo deixado claro 
que do que precisassem estava pronto para ajudar. Quanto aos exames de próstata disse que foram 
realizados mais de trezentos e que houve casos de pessoas serem buscadas em casa e que não fizeram 
mais exames ou por falta de tempo ou de interesse das pessoas. Enfatizou que devem se cuidar porque 
a doença derruba pessoa. Comentou que 50% por cento da doença realmente é ela, porém, os demais 
50% é psicológico e por isso entende que o exame deve ser feito. Parabenizou o Sr. Dené juntamente 
com o Sr. Clementino pela passagem do aniversário dos dois cidadãos nesta data. Em relação aos 
cavalos soltos pelas ruas disse que é uma situação importante, que estão negociando fazendo parceria 
com os bombeiros de Passos para que eles peguem esses animais e dê destino a eles ou do contrário o 
proprietário terá que pagar caro para trazer de volta. Disse entender ser uma vergonha a pessoa 
continuar deixando os animais soltos mesmo depois de aprovação de lei, de pedir, de implorar, mas, 
chega um ponto que não tem jeito por isso no máximo até na próxima semana devem fechar este 
projeto com os bombeiros. Relatou que não quer saber quem é o dono, se tem pasto ou não, que como 
está gerenciando o município tem que tomar providências e não tem como mais pedir, por isso vão 
partir para o lado mais drástico. Quanto ao psicólogo, disse das reclamações recebidas pelo Presidente, 
falou que também recebeu reclamações mais fortes, e ainda existem reclamações no facebook. Pediu 
para todas as pessoas, pois, todos tem liberdade de ir em sua casa, ir na prefeitura, liberdade de lhe 
parar onde estiver, porém, não falam, não perguntam e não pedem e depois vão criticar em facebook, 
tendo ressaltado que não responde rede social, mas qualquer pessoa que quiser procurar o prefeito 
olhar em seus olhos e reclamar do que for , podem ter certeza que providências serão tomadas, doa a 
quem doer , e não é porque não será candidato na próxima eleição e sim porque cada um deve dar um 
exemplo. Disse que não gosta e que não responde, que cada um que criticar via facebook ou qualquer 
outra rede social achando que o prefeito vai criar polêmica, isso não vai acontecer, porém, cara a cara 



discute com qualquer um e mostra qual é o motivo .Em relação ao veterinário foi dado prazo ao mesmo, 
que não vai entrar no mérito de comentar qual é este prazo e o que será feito mas do prazo dado se 
estiver faltando é mais um dez dias para resolver. Agradeceu mais uma vez todos os vereadores porque 
entende que não é somente o prefeito e sim os nove vereadores o procurador e assessor jurídico e mais 
as pessoas que querem o bem. Que não são as pessoas que torcem para dar errado, tendo relatado que 
se for desta forma Fortaleza não vai para frente. Relatou que há projetos bons, que todos tem coragem 
para trabalhar e o que devem fazer é unir e buscar o bem para a cidade e se no final, se achar que não 
agradou, mude, faça o que quiser. Disse que pode mudar prefeito, vereador ou seja quem for mas 
nestes três anos que lhe resta de mandato todos podem ter certeza que este prefeito estará lutando e 
buscando para o bem de Fortaleza e não para beneficiar fulano ou siclano, pois, se Fortaleza tem estas 
pessoas como representantes é porque foram escolhidos, e estas pessoas devem dar a resposta para a 
cidade, tendo ressaltado que a oportunidade está em nossas mãos. Comentou que deve voltar a esta 
Casa para felicitações de final e inicio de ano, porém, já gostaria de deixar registrado que grande parte 
do trabalho foi cumprido e que uma das melhores coisas que vão acontecer é a questão do REURB que 
irá ajudar muitas pessoas a regularizarem suas situações, tendo dito que conta com o apoio dos 
vereadores.  Antes de encerrar a reunião o vice prefeito que está assistindo a reunião solicitou ao 
Presidente que lembrasse o prefeito sobre reunião no DER em BH no dia 07/12 para discutir sobre o 
asfaltamento para Jacuí. Tendo o prefeito comentado que foram em BH em busca de parceria. Que na 
época do projeto caminho de minas já foi feito parte do projeto e nesta reunião do dia 07/12 será 
discutido de onde parou o projeto para dar continuidade de onde parou e que já está conversando que 
regularizando este projeto, três deputados já informaram que enviarão de dez a doze milhões de reais e 
que o asfaltamento completo deve ficar por uns quinze milhões então, o prefeito disse que não está 
fazendo compromisso, nenhuma promessa, mas, se o recurso sair virá a Câmara para informar que o 
dinheiro já está na conta e de forma correta. Agradeceu ao vice-prefeito Fabiano Baquião que não está 
medindo esforços e buscando para este bem de Fortaleza. Com a palavra o Presidente relatou que o 
deputado Gustavo Santana, respondido que sim, que é parceiro e que não é somente ele, que tem 
vários deputados ajudando o município. No uso da palavra o vereador Moacir Queiroz comentou sobre 
parceira deste prefeito com a prefeita de Jacuí, tendo o prefeito Adenilson afirmando que sempre estão 
viajando juntos e se o asfaltamento virar realidade o prefeito irá convidar a Sra. Di Professora para vir a 
esta Casa para fazer o anúncio, e também este prefeito irá visitar Jacuí para na Câmara de vereadores 
fazer o anúncio lá. Em seguida o Presidente questionou sobre peça de máquina que inclusive foi motivo 
de denúncia nesta Casa, respondido pelo prefeito que a peça será colocada em leilão, o qual o prefeito 
acredita que ainda aconteça em 2021, mas, não pode garantir, mas, assim que for pedido o leilão, a 
peça voltará para ser leiloada. Após o prefeito de Fortaleza informou que já tem confirmação da prefeita 
de Jacuí que pelo menos por mais umas duas semanas a patrol daquele município permanecerá em 
Fortaleza, totalizando mais ou menos um mês que esta máquina ficará trabalhando no município. 
Informou que a patrol de Fortaleza novamente deu problemas, que se estivessem as duas trabalhando 
estariam acabando com as manutenções do município. Que da patrol de Fortaleza já foram trocados 
bicos por duas vezes, que descobriram que é a bomba, que no máximo em 08/12 irão pegar esta peça 
em Ribeirão Preto porque não é uma peça rápida de conseguir as vezes vem até de outro lugar, que isso 
demanda tempo assim como outros serviços que não dependem somente do prefeito. Garantiu que 
podem ter certeza que a peça chegará será colocada e se possível até no fim do ano conseguir que a 
empresa traga outra para substituir. Em aparte o assessor jurídico da Câmara questionou se seria 
concedido abono natalino aos servidores públicos, respondido pelo prefeito que o mesmo acredita que 
não será possível, mas, não há nada definido ainda. Aproveitou para informar também que o show da 
virada de ano com bens públicos não irá acontecer. Que se os comerciantes quiserem reunir e fazer 
algum evento, a prefeitura não vai impedir, mas, com dinheiro público não irão fazer porque escolas 
ainda estão com restrições, aglomerações estão livres, mas, por lei ainda não está cem por cento 
liberado, então qualquer situação que acontecer a administração será responsabilizada. Disse que o ano 
de 2021 foi extremamente difícil, mas que quer entrar em 2022 bem e quem sabe no fim do referido 
ano já estejam livres para fazer as festividades. Ao final agradeceu todos os vereadores, e disse que quer 
contar com todos novamente para chegarem ao final e puderem falar que foram os mesmos que 



conseguiram as conquistas para o município. O Presidente agradeceu ao prefeito e disse que está 
encerrando seu mandato nesta Casa, tendo dito que a próxima mesa diretora irá apoiar e se dedicar da 
mesma forma porque todos estão na Câmara para trabalhar para o bem estar do município. Disse que 
as portas da Câmara continuam abertas e que até no fim de seu mandato como Presidente está nesta 
Casa prontos para trabalharem de mãos dadas com Deus na frente. Dando continuidade a ordem do dia 
foram colocados em Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por 
unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente convoca todos os vereadores para a trigésima reunião 
ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura no dia 13 de dezembro de 
2021 às 19:00 horas na Câmara Municipal.  Convocou também todos os vereadores para que estivessem 
no Plenarinho desta Casa de Leis, nesta mesma data as 18:00 horas para discutirem os projetos de lei 
que ainda estão em trâmite. Após declara encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que 
após aprovada será assinada pelos presentes.________________________________________________ 
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