
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 26 DE MAIO DE 2021. 
 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues. 
 

Às dezenove horas havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores: Darcio Silva Neto, Ernane Moreira Dias, Manoel Galdino Proença, 
Moacir Aparecido de Queiroz e Ryan Cesar Silva. Ausentes os vereadores: Aparecido Donizete 
Rosa Amaral, Gabriel Lourenço de Queiroz, e Maria Aparecida de Queiroz. Presente também o 
assessor jurídico da Câmara, Laio Orlandi Queiroz e o presidente do IMPRESFORT, Sr. Odacir 
Queiroz. Colocada a disposição a ata da reunião extraordinária anterior foi aprovada por 
unanimidade. Antes de passar para o pequeno expediente, o Presidente suspendeu a reunião, 
tendo em vista, que as ausências dos vereadores Gabriel Queiroz e Maria Aparecida foram 
justificadas, porém, a ausência do vereador Aparecido Amaral não foi justificada, então a reunião 
foi suspensa para que fosse feito contato com o mesmo, para saber se estaria presente ou não 
nesta sessão. Após contato, o vereador informou que teve compromisso não poderia estar 
presente nesta reunião. Dando continuidade foi aberto O PEQUENO EXPEDIENTE: O PRESIDENTE 
informa que esta reunião tem como ponto exclusivo de pauta a discussão e votação do Projeto 
de Lei nº 11/2021 que “  Dispõe sobre o repasse de valores na modalidade de aporte financeiro 
para o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores de Fortaleza 
de Minas (IMPRESFORT), em conformidade com a portaria MPS nº 746, de 27/12/2011, e ainda, 
autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. Informado pelo 
Presidente que o PL nº 11 foi distribuído e lido na reunião ordinária do dia 17/05/2021, tendo 
dito ainda, que já se reuniram outras vezes para discutir sobre este projeto. Na oportunidade 
agradeceu a presença do presidente do IMPRESFORT que está presente para esclarecer como de 
fato o projeto é em sua realidade e o que irá acontecer de agora para frente com a aprovação 
deste projeto. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo sido concedida a palavra aos 
vereadores especialmente para se manifestar sobre o assunto. O PRESIDENTE ressaltou que o PL 
nº 11 está tramitando em regime de urgência simples, tendo questionado se o mesmo seria 
colocado em regime de urgência especial. No uso da palavra O VEREADOR MOACIR APARECIDO 
DE QUEIROZ disse ser de acordo com o projeto e na oportunidade aproveitou para desejar 
condolências à família de sua colega de trabalho, Leila Morais que perdeu sua irmã Célia Morais 
para a covid 19. Falou da tristeza que é ver chegar a situação que Fortaleza está chegando e pediu 
a população para ter cuidado, pois, em relação a parte de saúde, prevenção contra o vírus as 
pessoas estão abusando em especial os jovens. Tendo ao final pedido a Deus que desse forças a 
família enlutada. O VEREADOR ERNANE DIAS disse que em relação ao PL nº 11 o assessor da Casa 
explanou aos vereadores tendo ficado claro que os servidores não terão perdas. Comentou 
também das explicações dadas pelo presidente do IMPRESFORT, tendo o vereador dito que a 
maior prejudicada será a prefeitura, porém, é um projeto de lei e os vereadores necessitam 
discutir e aprovar o mesmo, fazendo o papel de vereadores que é de ajudar o prefeito a 
administrar o municipio. Em seguida pediu especialmente aos jovens de Fortaleza que evitem de 
sairem para festas, aglomerações com bebidas porque entende que o municipio está passando 
por um momento muito crítico que as vezes não está tendo nem leito para pacientes serem 
internados. Que todos estão vendo que Passos está transferindo pacientes para Varginha e outras 
cidades da região. Após também prestou condolências a família da cidadã Célia Morais 
infelizmente mais uma vítima de covid na cidade. Informou que o prefeito Adenilson Queiroz 
também testou positivo para o vírus, tendo pedido a Deus que dê a melhora ao mesmo para que 
possa estar junto dos vereadores participando das reuniões o mais rápido possível. Os demais 
vereadores não se manifestaram. Instalada a ORDEM DO DIA:  O PRESIDENTE questionou se 
todos aceitavam a mudança da urgência do PL nº 11 de simples para urgência especial, 
respondido que sim, foi colocada em votação a urgência especial do Projeto de Lei nº 11/21, 
aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 11/21 que  



que “  Dispõe sobre o repasse de valores na modalidade de aporte financeiro para o 
equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores de Fortaleza de 
Minas (IMPRESFORT), em conformidade com a portaria MPS nº 746, de 27/12/2011, e ainda, 
autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”. Tendo o Presidente 
esclarecido que desta forma o projeto de lei seria votado em turno único. Após votação o Projeto 
de Lei nº 11/2021 foi aprovado por unanimidade.  Antes de encerrar a reunião o Presidente 
deixou claro que apesar de esta reunião ter pauta exclusiva, gostaria de relatar que ninguém 
imaginava lá no início da pandemia que Fortaleza iria passar por momentos difíceis como está 
passando agora. Disse que falou com várias pessoas que o município não iria perder ninguém com 
esta pandemia, porém, fica triste com o que vem acontecendo. Deixou seus pêsames a família da 
cidadã Celia Morais vítima do coronavírus nesta data, família a qual tem um carinho, em especial 
a servidora Leila que presta um serviço de ótima qualidade e que exerce suas funções com carinho 
na área da saúde, lembrando ainda dos demais familiares pois tem carinho especial por todos. 
Solicitou que as pessoas acreditem que realmente esta doença existe, pois, há muitas pessoas 
que não acreditam, porém depois que acontecer é que percebem a gravidade. Falou que todos 
são uma família, que devem se previnir e tomar cuidado. E para aqueles que testaram positivo 
pede a Deus e Nossa Senhora Aparecida que traga melhoras a todos o mais rápido possível. Frisou 
que não custa nada as pessoas aguardarem um pouco e entende que se as pessoas tivessem 
respeitado as regras conforme foi solicitado no início da pandemia, talvez em 2020 já teriam 
eliminado o vírus. Relatou que já foi jovem, que não devem condenar apenas esta classe porque 
muitas pessoas também saem para trabalhar e o vírus é invisivel. Ao final reafirmou seu pedido 
de cuidado para todos, tendo ressaltado que não imaginava ver Fortaleza passando pelo 
momento que está agora, que sabe que o prefeito foi testado posivito mas o mesmo tem pessoas 
qualificadas para resolver e por isso entende que devem ser tomadas medidas mais severas, 
mesmo que dolorosas, porque todos se conhecem e tem contato entre si e tomando estas 
medidas mais sérias a doença irá parar por aqui Após o Presidente convoca para a décima 
segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a 
realizar-se no dia 07 de junho de 2021 às 19:00 horas,  na sede da Câmara Municipal e declara 
encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes.______________________________________________________________________
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