
ATA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 09 DE MAIO DE 2022. 

Presidência do vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Ernane Moreira 
Dias(PSB), Francisco Ronivaldo Rodrigues (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 
passar para o pequeno expediente, passou a palavra para o médico veterinário Hugo Contijo. Tendo 
cumprimentados a todos.  Informou ter se formado como médico veterinário   na Universidade 
Católica de Poços de Calda, e que também é técnico em agropecuária formado na antiga escola 
técnico da cidade de Mumzabinho. E que atual como clínico geral, e com algumas cirurgias de baixa 
complexidade. Disse estar a disposição da população, e que seu horário de atendimento são das oito 
horas da manhã ao meio dia. Informou que o consultório  é próximo ao Conselho do Tutelar, e que 
estará a disposição tanto para pequenos animais quanto para grandes animais. E que os cidadão da 
zona rural  poderá fazer solicitação do transporte, ou se prefere  vir o buscar para realização do 
atendimento. Após perguntou aos vereadores se os mesmos tem alguma dúvida. No uso da palavra o 
vereador Francisco Ronivaldo disse que sua única dúvida é sobre o horário de seu atendimento, mas, 
que já esta vendo essa questão de ajustar sua carga horária, para que possa estar atendo mais o 
produtor rural, e que se realmente for firmado acordo com o Sindicato Rural. Tendo o Sr. Veterinário 
Hugo dito que uma coisa que já esta a disposição é a vacinação das bezerras para brucelose, e que só 
fazer o agendamento com a Sr. Marta. No uso da palavra a vereadora Cida Queiroz, disse que já foi 
questionada do porque o veterinário estar atendendo apenas das oito da manhã até o meio dia, e que 
por essa questão, gostaria de deixar registrado para quem tem essa dúvida, explicando que  a carga 
horária do concurso foi de vinte horas semanais. E que por essa questão de horário, estão tentando 
fazer uma parceria com o Sindicato Rural, mas, que caso não der certo, a mesma disse que propôs ao 
prefeito que esse horário poderá estar mudando e o mesmo realizar algumas consultas no período da 
tarde, tendo em vista, que essa sugestão é apenas uma possibilidade. Tendo o veterinário Sr. Hugo 
dito que como ainda não tem nada acertado com o Sindicato, se for o caso alguém precisar fora do 
horário de atendimento, caso  ocorra alguma emergência, que o mesmo pode atender e depois 
descontar as horas. No uso da palavra o Presidente disse que se caso algum produtor quiser contrata 
o veterinário para fazer algum procedimento, o mesmo poderá estar atendendo em suas horas vagas. 
Dito pela vereadora Cida Queiroz, que se caso o veterinário achar interessante estar passando seu 
número de contato, para que caso algum produtor quiser,  poderá  estar anotando. Tendo o 
veterinário passando seu número de contato que é (35) 99750-7845. Sugerido pelo vereador Ryan 
Cesar ao Presidente que como o mesmo esta no grupo do Sindicato Rural, para o mesmo  adicionar o 
veterinário no grupo. Respondido pelo Presidente que o mesmo já conversou com o presidente do 
Sindicato, pedido para que tal presidente adicione o veterinário no grupo. Em seguida o vereador 
Ernane Moreira Dias, disse seja bem vindo para o veterinário no município, e que em pouco tempo de 
conversa com o mesmo  percebeu que o veterinário é uma pessoa boa e que veio ao município para 
somar, e que caso precise de ajude os vereadores estarão aqui para sempre somar.  Após o médico 
veterinário se colocou a disposição da população. Em seguida o Presidente relatou que foi procurado 
pelo Sr. Antonio Ferreira, e que inclusive este cidadão foi vereador nesta Casa de Leis, tendo sugerido 
para que fosse feito título de cidadão honorário de honra ao mérito, e que em conversa com o 
assessor jurídico da Câmara, gostaria de saber dos vereadores a possibilidade de estar realizando 
esses títulos, tendo solicitado ao assessor da Câmara para realizar uma explanada no assunto. No uso 
do palavra o assessor jurídico da Câmara cumprimentou a todos. Disse que o Art.15 da Lei Orgânica 
do município no inciso 21 fala sobre o titulo de honorários que a Câmara pode dar, mas, não 
especifica de como ou quando pode ser realizado e de quem poderá fazer tais indicações, tendo o 
Presidente feito uma solicitação em reunião passada, e que na próxima reunião estarão montando 
um projeto de lei para exemplificar e regulamentar melhor esse artigo, para que cada vereador possa 
ter oportunidade de fornecer esse título de honra ao mérito. Em seguida o Presidente perguntou aos 



colegas vereadores se todos estão de acordo com a data de oito de junho de 2022 para realização da 
audiência pública da LDO de 2023, tendo  todos  concordado. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com 
a seguinte pauta: Não há matérias para o pequeno expediente. O VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE 
QUEIROZ, cumprimentou a todos. Em seguida desejou um Feliz dia das mães para todas as mães, 
disse que não tem sua mãe, mas, que sua esposa, filha e nora são mãe e que deseja felicidade a todas 
elas.  O VEREADOR MANOEL GALDINO PROENÇA, cumprimentou a todos. Parabenizou a todas as 
mães de Fortaleza e Região, visto que,  as mães são muito importante para todos, pois, tudo que 
fazem é pensando nos filhos. Disse que sua mãe esta com oitenta e três anos e está forte graças a 
Deus. Fez requerimento ao executivo, para que seja verificado na reciclagem sobre a questão de 
estar faltando água no banheiro, requer seja analisado e visto a possibilidade de estar colocando 
água no referido banheiro. O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, cumprimentou a todos. Iniciou 
sua fala dando parabéns ao novo presidente do Sindicato Rural Sr. Fernando e ao vice-presidente Sr. 
Valério, visto serem ser excelentes pessoas, e acredita que juntos irão realizar um excelente  serviço. 
Após disse que irá anunciar algo bom, que será o inicio do campeonato (futebol) no sábado, no campo 
Beira Rio, visto que, fazia um bom tempo que não tinha. E  que a servidora Sr. Juliana pediu para estar 
avisando, e que também terá o campeonato de truco, e que as inscrições já se iniciaram. Em seguida 
comentou que no dia de ontem por volta das oito horas estava voltando da cidade de Passos-MG, 
quando se deparou com um cavalo na estrada próximo da ponte, e que o mesmo chegou ao 
município e após voltou no local onde estava o animal, tendo o tirado da estrada, tendo em vista, 
evitar de acontecer algum acidente. E que tem que alertar os motoristas que está perigoso na 
estrada. O VEREADOR APARECIDO ROSA AMARAL, cumprimentou a todos. Deu boas vindas ao novo 
veterinário do município. Após parabenizou todos as mães, com um feliz dia das mães que foi no dia 
de ontem. Em seguida fez requerimento ao executivo, para que seja visto a possibilidade de estar 
trazendo cursos para os jovens aprendiz, se possível seja feito parceria com o SENAI. Em seguida O 
VEREADOR RYAN CESAR SILVA, cumprimentou a todos. Disse que é sabido por todos que no ano de 
2021 os vereadores lutaram nesta Casa de Leis, e que quase todas reunião trouxeram para a bancada 
para estar falando do atendimento do veterinário, e que no dia de hoje estão aqui para passar a toda 
população que o município foi contemplado com um excelente profissional e sendo uma pessoa boa 
tanto no profissionalismo quanto como pessoa. E que estão vendo a questão de estender seu horário, 
pois, seus atendimentos são das oito ao meio dia, porém, o mesmo esta morando no município, visto 
ser algo muito bom. Em seguida parabenizou todas as mães pelo seu dia. Fez ofício ao Sr. Ronaldo, 
agradecendo pelo serviço realizado juntamente com toda administração, por ter sido realizado a 
instalação das lixeiras do Bairro Areias, visto que, a população só tem a ganhar e já esta sendo 
beneficiado com  o uso da mesma, tendo sido  instaladas mais de um local. Em seguida comentou 
que acredita que já estão usando esse método, mas, que gostaria de estar fazendo um pedido para 
que os cidadão fazem a separação dos lixos, para evitar problemas na hora de ser recolhido. Após 
disse que gostaria de comentar sobre o pedido do vereador Amaral com a questão de cursos, tendo 
vista, ser um assunto que o mesmo iria comentar, e como já atravessamos dois anos de pandemia, 
mas, que as coisas estão voltando ao normal, podendo então trazer através do SENAI ou até mesmo 
do Cras cursos para os jovens é adolescentes para que possam se tornar profissionais e com isso os 
tirando de caminhos errados. Fez requerimento ao Sr. Nivaldo, para que fosse realizado limpeza do 
Córrego Quim Brito. Em seguida comentou que semana passada esteve na Escola Municipal,  e que 
pode observar o quanto os servidores são empenhados em pro dos alunos, visto que, estão de 
parabéns pelo serviços realizados, tendo em vista, que são todos. O VEREADOR FRANCISCO 
RONIVALDO RODRIGUES, cumprimentou a todos. Comentou que em reunião no plenário pode ver, 
que o município estará em boas mãos com o novo médico veterinário. Em seguida disse ao novo 
presidente do Sindicato que deseja que juntamente com o vice-presidente façam uma boa 
administração. Após disse que gostaria de comentar um caso que ocorreu, disse ser muito grato por 
todos os setores, pois, toda vez que precisa de algo o mesmo é atendido, porém, tudo chega no limite 
e tem coisas que o deixa constrangido, e que não é de sua índole passar em cima de ninguém, visto 
que, nesse mundo ninguém é mais que ninguém, e que ficou chateado, visto que, todos os setores o 
atende muito bem, principalmente na área de saúde. Tendo ocorrido um caso na sexta-feira passada, 
que um pessoa que deve ser moradora no Bairro Chapadão, ligou para o setor de saúde, usando seu 



nome solicitando uma consulta, tendo agendado tal consulta no PSF estando com um pedido de 
cirurgia, e que como o pessoal do PSF são pessoas boas, atendeu a pessoa e que na hora que foi olhar, 
tal pessoa não tem cadastro no município, sendo pessoas da cidade de São Sebastião do Paraíso, e 
que ficou chateado com essa questão, pois, a pessoa poderia o ter procurado, pois, as vezes não 
consegue ajudar as pessoas por Fortaleza de Minas, mas, tem outras maneiras, visto que, tal pessoa 
procurou até o prefeito falando que o mesmo pediu para o procurar, tendo em vista, que quando 
foram falar dessa pessoa o mesmo não sabia quem era e só soube quando o vice-prefeito informou o 
nome da pessoa que usou seu nome para ser atendida, tendo relato que faz vinte anos que não 
conversa com tal pessoa que usou seu nome para consultar no município, visto que, a assistente 
social, secretaria de saúde e o prefeito acharam estranho essa questão, pois, quando alguém lhe pede 
ajuda ele procura as pessoas certas, para que possa dar uma resposta concreta. Enfatizou que ficou 
chateado com essa questão, pois, como essa pessoa usou seu nome falando que o mesmo que estava 
marcando consulta, e que o boom é que na área de saúde tem tudo registrado, porém, isso poderia 
ter ocorrido em outra área. Disse que não irá citar o nome da pessoa que fez isso. E que sua meta de 
vida é se não conseguir ajudar, jamais irá atrapalhar.  No uso da palavra a  vereadora Cida Queiroz, 
disse que gostaria de esclarecer algo, pois, alguém pode ouvir é pensar, mas, só porque o cidadão é 
de outro município que não pode ser atendido, tendo em vista, que o PSF atende com atenção básica 
quem é do município e é cadastrado, é a claro que se uma pessoa estiver no município e precisar ser 
atendido, ele terá esse atendimento, visto que, a Policlínica é para essas urgências. Em seguida o 
vereador Francisco Ronivaldo disse que até procurou o assessor jurídico da Câmara para ver se o 
mesmo poderia comentar sobre essa situação,  pois, a pessoa realmente pode estar precisando de 
uma cirurgia, ou  tal cidadão fez isso  para testar se administração abre exceção para pessoas de 
outros município.  Após disse que iria fazer requerimento, porém, já conversou com o chefe de 
máquinas do município, sobre a estrada do Sr. conhecido como Nenem Passa Quatro, visto que, a 
estrada esta bem defasada, mas, que já foi informado que tal serviço será realizado, e que o serviço 
próximo da propriedade do Sr. Everaldo irá terminar a manutenção. Em seguida pediu a Deus para 
que abençoe todas as mães, tendo em vista, que todo dia é dia das mães, sendo ontem a data 
comemorativa deste dia, e  que passou batido na ultima reunião que teve, porém, mãe foi feita para 
ser lembrada todos os dias. Após O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ cumprimentou 
todos. Parabenizou todas as mães do município, pois, sem as mães ninguém é nada. Desejou ao Sr. 
Fernando sucesso nessa nova jornada de presidente do Sindicato, visto que, são uma ótima equipe. E 
que quando ao novo veterinário do município o mesmo já deu boas vinda a ele, e que deseja que seja 
muito bem vindo a Fortaleza de Minas. Em seguida comentou que na estrada sentido a propriedade 
do Sr. Everaldo esta precisando de cascalho próximo ao Sr. João Calisto. Após comentou que na rua 
próximo onde o cidadão Sr. Rafael Prado mora, esta com o asfalto um pouco afundando, e precisa de 
manutenção, visto que, esta dando muita bacadas. Após O PRESIDENTE, Comentou que tem algumas 
lâmpadas de Led que queimaram ou estão com defeito, visto que, tem cidadão que estão 
perguntando. Apos parabenizou todas as mães pelo dia de ontem, comentou que ontem ficou em 
casa sozinho, e que é um vazio muito grande, tendo em vista, que uma data como ontem sua casa era 
repleta de gente.  Em seguida solicitou ao presidente do Sindicato para estar falando de sua chapa. No 
uso da palavra, o Sr. Fernando informou que ele ocupa a presidência, o Sr. Zé Valério tesoureiro, Sr. 
Lucia secretária e os senhores Imaculada, Natanael e Marinho de conselheiro fiscal. Tendo o 
Presidente parabenizando a nova comissão  e pedido a Deus que os ilumine dando força.  Comentou 
que se tem falando muito de estradas que precisam ser arrumadas, que o Bairro Chapadão esta 
precisando bastante, tendo o Sr. Ronei o procurado  que irá iniciar a colheita de café e se tinha 
possibilidade de passado a máquina na estrada, e que o mesmo disse que iria ver, pois, o Bairro 
Chapadão estão aguardando a máquina, mas, que iria verificar, pois, se houver uma brecha, para que 
a máquina realize esse serviço antes de ir para o Bairro Chapadão. Tendo questionada o prefeito 
sobre máquina patrol que o mesmo disse  que o município tinha ganhado, e se a possibilidade da 
AMEG ajudar o município nesta questão, visto que, os cidadão tem que entender que o município é 
grande e só tem uma máquina. Em seguida fez uso da palavra o PREFEITO, cumprimentados a todos. 
Iniciou sua fala dizendo que o veterinário Hugo já começou a mostrar seu trabalho no município, 
tendo vista, a disposição que o mesmo tem. Em seguida comentou uma  certa ignorância de pessoas 



que não podem nem disponibilizar o botijão de gás para que seja realizado a marca da vacina de 
Brucelose, visto que, não são muitas pessoas assim, porém, a consciência deveria pesar um pouco, 
pois, o veterinário esta se deslocando da prefeitura para estar atendendo e quando chega até o local, 
tem que fazer um fogo para poder esquentar o ferro para que seja marcado o animal e que essa 
atitude é inaceitável, visto que, se uma pessoa não pode disponibilizar para estar aquecendo o ferro, 
sendo uma situação complicada. Comentou ainda que foi proposto ao veterinário Hugo, que o mesmo 
faça a solicitação de matérias, para que o mesmo posso estar atendendo a população, visto que, 
prefeitura não é de um dia para outro, mas, irão procurar atender da melhor forma possível, visto 
que, terão muita coisa que não da para atender e que isso é fato. E que estão tentando fazer uma 
parceira com o Sindicato. Informou que a carga horária é de quatro horas por dia , e que se caso a 
parceria funcionar terá mais possibilidade de estar atendendo. Sobre a questão que foi comentado 
pelo Presidente sobre o título honorário disse ser uma coisa boa ao município, pois, terá um 
reconhecimento das pessoas que ajudou e contribuiu, visto ser algo justo a fazer. Em seguida disse 
que sobre a falta de água no banheiro da Reciclagem, que foi comentada, informou que é levado água 
ate o local, e que até estranhou, pois, lá tem um encarregado, visto que, tal encarregado não o trouxe 
nenhuma  informação que esta faltando água ou que iria faltar, e que acredita que qualquer setor que 
tenha um encarregado e que se não da conta de cuidar do seu local de trabalho, visto que, alguma 
coisa ta errado, visto ainda, mesmo que o caminhão esteja estrago, existindo outras formas de estar 
levando água até local, e que estará passando isso para os responsável e acredita que não ficará sem. 
Após comentou sobre animal (cavalo) que foi comentando pelo vereador Ernane Moreira, disse 
quando ocorrer isso, pode estar entrando em contato para que seja feito apreensão, pois, conforme 
já existe a lei e vários animal já foram presos, para que não aconteça acidente, e para que a lei seja 
cumprida. No uso da palavra o vereador Ernane Moreira disse que tal animal não estava dentro do 
município, e que só retirou para evitar acidentes. Em seguida o prefeito solicito para que quem tem 
seus animais, visto que, quem tem é porque gosta, para que possam cuidar, pois, se ocorrer um 
acidente podem haver danos matérias e vários outros problemas. Após disse que irá procurar o CRÁS 
para ver a possibilidade de estar trazendo para cidade ou SEBRAI ou SENAI para que seja feita 
parceria, para que seja ocupado o tempo desses adolescentes. Em seguida informou que foi colocado 
caçambas de lixo no Bairro Areais, e que estão tardando mais não falha, e que irão colocar em outros 
pontos também. Informou que estão estudando a possibilidade de colocar quinze beges na cidade 
para poder estar ajudando na separação do lixo, como foi comentando em reunião, pois, segunda, 
quarta e sexta o caminhão leva tudo misturado, mas, que sabe que com a colaboração da população 
consegue fazer tais separação dos lixos reciclados. E que sobre o Córrego Brito o mesmo irá passar 
para o Sr. Nivaldo, visto que, é uma hora boa para realizar a limpeza, pois, depois, virá época da seca. 
Em seguida disse que como o vereador elogiou os servidores da Escola Professora Alzira Alves, que 
pode dizer que todos os setores estão de parabéns. Após disse que em relação ao caso que o 
vereador Francisco Ronivaldo, comentou que a pessoa consultou no PSF, e após isso o procurou 
pedindo ajuda para uma cirurgia, e que estava uma moça, e o pai dessa moça quase não falou nada, 
tendo os encaminhando para a assistente social, visto que, o mesmo não resolve essas questões, pois, 
não sabe qual é a programação das duas. E que  em seguida a secretária de saúde o ligou, informando 
que tal pessoa não tinha nenhum cadastro no hospital, e que não conhece tais cidadão. Enfatizou o 
prefeito que o que  pode ser realizado é se tais cidadão mora no município, tendo então que tomar 
certas medidas para estar ajudando, mas, não passando na frente de ninguém. Após comentou que a 
máquina do município teve problema ficando alguns dias paradas e que acredita que no dia de 
amanhã irá conseguir colocá-la para trabalhar, e que já indicou uma máquina para o município, mas, 
que não sabe quando chegará, e que sobre AMEG provavelmente só irá conseguir enviar uma 
máquina para o município depois de julho. Em seguida disse que irá colocar cascalho onde o vereador 
Moacir comentou.  E informou que terá um tapa buraco que irá arrumar os lugares críticos do asfalto. 
No usou da palavra o Presidente disse para aproveitar a operação tampa buraco, para que seja 
construído quebra mola na rua Prefeito de Lazaro, visto que, os veículos tem passado com muita 
velocidade na rua mencionada. Em seguida o prefeito disse que sobre as lâmpadas, algumas 
realmente deram defeito, mas, que não pode ser trocadas por que estão na garantia, tendo em vista, 
que já era para empresa ter vindo. Relatou que o castra móvel  foi embora no dia de hoje, pois, não 



estava indo muitos animais, visto que, no dia de hoje foram cinco animas, não tendo justificativa do 
mesmo ficar o dia inteiro com  veterinário  parado. No uso o vereador Moacir Queiroz questionou se 
tem esperança de receber uma patrol nova para o município. Tendo sido respondido pelo prefeito 
que tem, pois, já até foi realizado o cadastro, e que estão conversando direto com o deputo que irá 
enviar e que até mesmo essa semana foi solicitado mais documentos. Após o prefeito comentou que 
deve ter caído um dinheiro na conta da prefeitura, dinheiro esse para compra de cascalho, mas, teve 
uma idéia e irá verificar se pode ser realizado esse dinheiro para aquisição de um  novo caminhão, 
visto que, será melhor do que contratar uma empresa para carregar os cascalhos. Em seguida o 
vereador Ryan Cesar, perguntou ao prefeito se há previsão de quando será realizado leilão com os 
materiais que foram retirados do galpões. Tendo o prefeito respondido que esta aguardando três 
vans nova que foram compradas, e que assim que chegar irá liberar para vender algumas combes, e 
por esse motivo que ainda não teve o referido leilão. No uso da palavra o vereador Ernane Moreira 
Dias, informou que foi procurado por alguns cidadão, que reclamaram sobre alguns matérias que 
estão de frente a lotérica na construção do Sr. Dediney, visto que, esta atrapalhando o tráfego de 
veículos, visto ainda, que a obra esta parada, tendo então solicitado ao prefeito que esteja analisado 
essa situação. Respondido pelo prefeito que irá ver com engenheiro do município, para ir até o local, 
verificar o que pode ser realizado. Em seguida o vereador Ryan Cesar, explicou que o Cemig tem que 
fazer alguns ajuste na obra, e que irá precisar desligara  a energia da cidade toda, e que estão atrás de 
um gerador para realização de tal serviço, para que a comunidade não fique sem energia. Em seguida 
o Presidente perguntou ao prefeito de como ficou a situação dos poste que foram colocados dentro 
da estrada. Respondido pelo prefeito que entrou em contato com a Cemig passando o local que foi 
realizado, tendo ficado responsável de vir e analisar para ver se afastaria. ORDEM DO DIA com a 
seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião, observação: Após a 
esplanada do prefeito nesta reunião, os vereadores Manoel Galdino e Ryan Cesar Silva, retiraram 
seus requerimentos. Aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a 
terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a 
realizar-se no dia 16 de maio de 2022 às 19:00 horas na sede da Câmara Municipal. Após declara 
encerrada a reunião tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes.__________________________________________________________________________ 
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