
ATA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 23 DE SETEMBRO 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: 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). Ausente o vereador Aparecido Donizete Rosa Amaral 
(Solidariedade), tendo sido justificada ausência, visto estar de quarentena por ter testado positivo para 
COVID-19. Colocada à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. Antes de passar 
para o pequeno expediente, o Presidente relatou que todos sabem que as reuniões ordinárias são realizadas 
nas segundas-feiras, porém, teve que ser transferida para esta data. Tendo solicitado ao assessor jurídico 
que justificasse o motivo de ser realizada na quinta-feira e não na próxima segunda-feira dia 27/09. 
Esclarecido pelo assessor jurídico que na LOM em seu art. 26, §1º fala que a sessão legislativa anual 
desenvolve-se de 02/02 a 17/07, e 01/08 a 22/12, independente de convocação, e que a reuniões marcadas 
para as datas estabelecidas no caput serão transferidas para o próximo dia útil subsequente quando recair 
em sábados, domingos e feriados, e neste caso, por analogia, como a Câmara está acometida pela pandemia 
e a maioria dos vereadores teve contato com o vírus, acharam por bem suspender a reunião do dia 20/09. 
Relatou que foi encaminhado ofício para a secretaria de saúde para seguir o protocolo, e nesta data foram 
feitos os testes e após todos os resultados terem sido negativos a reunião foi transferida para 23/09. 
ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura dos seguintes Projetos de Leis: Nº 27/21 
que “Dispõe sobre repasse de valores pela secretaria de Estado de saúde a esta prefeitura e ainda, autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”; Nº 28 Dispõe sobre a alteração do 
percentual de suplementação da Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2021 e dá outras providências”. 
Informado pelo Presidente: 1 - que estavam sobre as mesas cópia de ofício sobre assinatura de instrumento 
de convênio entre o município de Fortaleza e a União para aquisição de patrulha mecanizada; 2 – que 
estavam sobre as mesas cópia de comunicado do deputado e primeiro vice-presidente da ALMG, Antonio 
Carlos Arantes, sobre recebimento de kit para defesa civil do município; 3 - que o espaço da Câmara foi 
emprestado a secretaria de saúde nos dias 24, 27 e 29 de setembro para consecutivamente, realização de 
palestra motivacional, palestra com os profissionais de educação da rede estadual e municipal de ensino 
para a volta as aulas, e capacitação do SAMU. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo O 
PRESIDENTE concedido dez minutos para quem quisessem fazer uso da palavra. O VEREADOR GABRIEL 
QUEIROZ fez requerimento ao executivo requerendo sejam tomadas providências e medidas para 
amenizar o problema do lixo que é colocado nas lixeiras e que os cães vadios têm esparramado pelas ruas. 
Disse ter sido procurado por comerciante o qual estava bastante nervoso e pediu para que o prefeito 
pudesse fazer algo. Comentou que próximo da mercearia da Kika havia lixo jogado inclusive na rede de 
esgoto, que a comerciante já foi procurada por servidor da prefeitura para tratar sobre o lixo esparramado 
tendo sido respondido que o mesmo não dá conta porque coloca corretamente o lixo na lixeira os cães 
aparecem e esparram. Em seguida agradeceu ao Deputado Antonio Carlos pelo que o mesmo tem feito por 
Fortaleza de Minas, tendo feito ofício ao mesmo solicitando que o município seja incluído em emenda 
parlamentar para que possa conseguir trator de porte médio, traçado, para atender o pequeno e médio 
produtor de café. Justificando que os pequenos e médios produtores não têm condições de adquirir o 
referido trator, porém precisam do mesmo para trabalhar. O VEREADOR MOACIR QUEIROZ fez 
requerimento ao executivo requerendo a construção de mata burro na descida da Catuaí, sentido João 
Baquião. Disse que conversou com o rapaz que é encarregado da Fazenda Catuaí o qual cedeu a madeira 
para a construção necessitando apenas de mão de obra da prefeitura. Comentou das dificuldades que as 
pessoas que passam pelo local têm inclusive quando é de moto tendo que descer do veiculo para poder 
passar. Que quando é de carro tem cascalho é perigoso. Tendo o vereador Ernane Dias questionado se seria 
o mata burro chegando na Catuaí, respondido que sim. O Presidente questionou se o vereador Moacir 
chegou a conversar com o chefe do setor de máquinas para tentar resolver a questão, respondido que não, 
que está pedindo em Plenário para ficar formalizado. O VEREADOR MANOEL PROENÇA agradeceu a Deus 
tendo em vista terem feito testagem para COVID 19 e todos terem testado negativo. Disse que todos 
estavam com medo e graças a Deus não deu nada. Em relação ao vereador Amaral que testou positivo disse 
que falou com o mesmo nesta data o qual disse que já está bem e que se Deus quiser na próxima reunião 
estará presente. Frisou que a doença é complicada que devem usar máscara e álcool em gel porque ainda 
não acabou. No uso da palavra o Presidente disse que em relação a COVID devem tomar muito cuidado 
porque ninguém sabe onde esta doença está, com quem está e de que forma irá pegar a mesma. Comentou 



que as vezes podem estar conversando com amigos e não saber se o mesmo está ou não contaminado. Que 
as vezes ouve muitas conversas das pessoas falando que pegou a doença de fulano ou siclano, mas, na 
opinião do Presidente devem entregar nas mãos de Deus pedindo a Ele que quem tiver que se recupere logo 
e que isso possa acabar o mais rápido possível. Disse que esta situação pode acontecer com qualquer um e 
que o que devem fazer. Que devem rezar e pedir a Deus para livrar a todos desta doença para que em breve 
possam todos estar de mãos dadas como sempre. Em aparte o vereador Moacir pediu a Deus pela saúde do 
vereador Amaral e de toda sua família. Também em aparte o vereador Ernane disse que junto dos 
vereadores Amaral, Darcio, Ryan, Manoel participou de reunião em Passos no dia 17/09 e que ainda falou 
com o colega Amaral que graças a Deus a doença havia acabado. Pediu a Deus que dê saúde ao vereador 
Amaral e disse que ficou preocupado no momento que soube da notícia, mas conforme os dias vão 
passando, percebeu que não estava sentindo nenhum sintoma e conforme dito pelo colega Manoel, nesta 
data todos fizeram o teste, deu negativo para todos tendo pedido a Deus que dê melhoras ao colega Amaral. 
A VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ relatou que os cidadãos relaxaram em relação aos cuidados 
e prevenção com a COVID 19. Pediu que as pessoas tomem mais cuidado porque é visto pelas ruas muita 
gente se aglomerando. Que não está escrito na testa que a pessoa está contaminada, mas, que há como 
prevenir. Reafirmou que não é hora de relaxar porque os casos estão voltando na cidade. Dito pelo 
Presidente que na última reunião ainda comentou que de acordo com a secretaria de saúde havia 43 dias 
que o município estava sem nenhuma notificação. Informado pela vereadora Cida Queiroz que em 22/09 
havia 11 casos confirmados. Dito pelo Presidente que independente de ser o vereador Amaral ou qualquer 
outra pessoa, que se soubesse que estava com este vírus não iria sair de casa. Que sabia que Deus iria 
abençoar que os resultados seriam todos negativos porque a partir do momento que a pessoa faz algo sem 
saber que está prejudicando uma pessoa, Deus guarda porque ninguém quer transmitir alguma doença para 
alguém. Disse que devem ter muita fé em Deus e consciência de que a partir do momento que acontece algo 
com a pessoa, conforme aconteceu, mas, sem estar ciente da situação, Deus não permite acontecer nada. 
Que o que devem fazer é continuar tomando os devidos cuidados, principalmente o básico que é o uso do 
álcool e da máscara, tendo pedido a Deus que isso acabe o mais rápido possível. Com a palavra a vereadora 
Maria Aparecida enfatizou que conforme informado pelo Presidente a Câmara será emprestada por três 
dias, que foi muito bem dividido o número de pessoas que irão participar por isso foi dividido em três dias, 
serão tomadas todas as medidas necessárias, não haverá aglomeração. Respondido pelo Presidente que sim 
que tudo isso já conversado entre a chefe do setor administrativo e a secretaria de saúde e que houve esta 
divisão de três dias justamente para não haver aglomeração.  Em relação ao consumo de água, sobre reduzir 
e tentar economizar a vereadora Maria Aparecida relatou que viu uma entrevista do Governador do Estado 
falando com relação a energia elétrica que com certeza se não houver chuva, também terá que ser feito 
racionamento de energia. Pediu a todos que comecem a economizar porque daqui a pouco haverá também 
apagão. Dito pelo vereador Darcio Neto que é conforme foi falado pelo vereador Ryan que primeiro devem 
pedir a Deus porque senão através dele nada acontece. Frisou que não é o local de se falar em religião, 
porém entende que devem se unir em oração e pedir a Deus para ajudar os produtores rurais que são 
maioria. Os vereadores entraram em discussão sobre esta situação preocupante, relatando inclusive que em 
algumas cidades da região já está ocorrendo racionamento, tendo o vereador Darcio frisado que a natureza 
está com sede, está sedenta de água. Tendo o vereador Moacir Queiroz relatado exemplo em que uma 
determinada mina de água secou e que se o produtor não furasse poço artesiano o mesmo não teria água 
para dar ao gado. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA iniciou sua fala fazendo pedido para toda 
população fortalezense. Disse ter recebido um áudio de whatsapp do amigo Heron Queiroz, o qual fala um 
pouco da realidade, da falta de água que o município está tendo devido a falta de chuvas, visto que o Rio São 
João está com pouca água. Que no áudio o cidadão pede para a população economizar o máximo que puder 
neste tempo difícil. O vereador pediu a toda população que inclua em suas orações o pedido de uma chuva 
mansa sobre a terra para o aumento das águas e para acabar com a seca. Em seguida agradeceu as 
enfermeiras Cláudia Helena e Ronilda Paula as quais deram ótima assistência durante o período em que o 
pessoal estavam fazendo o teste para COVID e graças a Deus todos testaram negativo. Agradeceu também a 
todos os amigos pelo carinho e atenção que tiveram com o mesmo nestes últimos dias, tendo desejado boa 
recuperação para o amigo Amaral que se Deus quiser na próxima reunião já estará presente. Após fez 
requerimento ao executivo para que seja realizada manutenção em alguns aparelhos da academia 
municipal de ginástica, tendo em vista ter sido procurado por cidadãos que fazem uso dos aparelhos para 
informar que alguns estão com problemas e outros com mau contato, que as vezes estão funcionando e 
de repente falham.  Em relação a COPASA o vereador Ryan é a questão de que cabe a empresa para 
construírem a rede de esgoto da Mercearia do Pedrinho para frente. Respondido pela vereadora Cida 
Queiroz que isso ainda não foi feito porque não tem o contrato assinado então a COPASA não irá investir. 
Dito pelo vereador Ryan que este contrato também deve ser cobrado da COPASA. Após O VEREADOR 



ERNANE DIAS disse que havia anotado para falar sobre a COPASA, que ouviu o áudio visto que o vereador 
Darcio postou no grupo da Câmara e automaticamente quem pôde compartilhou em outros grupos. Disse 
que a preocupação do cidadão Heron é grande o qual solicita que seja economizado o máximo de água que a 
população puder para que não haja falta da mesma no futuro próximo. Em seguida agradeceu ao prefeito e 
aos servidores que estão trabalhando na entrada da cidade próximo da imagem de Nossa Senhora, tendo 
ressaltado que o serviço está ficando muito bom, o qual ainda não está finalizado mas foi uma ótima 
iniciativa para retirar o excesso de areia que fica no meio da pista. Em seguida pediu atenção especial, 
dizendo que o que iria relatar servira para todos os vereadores, pois, as vezes as pessoas comentam que 
alguns vereadores fazem comentários durante a reunião e outros não. Tendo o vereador esclarecido que as 
vezes os assuntos que chegam até estes vereadores já são tratados antecipadamente com o prefeito no 
intuito de adiantar os trabalhos. Que a intenção de pedir antes ao prefeito é a de não trazer muitos 
problemas ao Plenário e para não fazerem muitos requerimentos pois isso desgasta muito a prefeitura. 
Salientou que tanto os servidores da saúde quanto o prefeito quando são procurados pelos vereadores, os 
recebem e os atendem no momento que os procuram sendo sempre bem atendidos. Informou que nesta 
data falou com o chefe do setor de máquinas, o qual relatou que as máquinas estão quebradas, que em 
24/09 que iniciará manutenção sentido Bairro Tebas o qual foi solicitado pelo Presidente. Após O VEREADOR 
DARCIO NETO se manifestou relatando sobre o kit recebido pela defesa civil do município o qual é composto 
por um veículo (caminhonete), um notebook, cinco coletes e uma câmera digital. Comentou que já foi 
divulgado nas redes sociais mas as vezes alguém não acompanhou daí está informando somente para 
manter a população a par. Em relação a visita no DER o vereador relatou que o que foi dito é que irão correr 
atrás, mas deram a entender que o Estado não tem verba, que os mesmos fazem as solicitações faz tempo. 
O vereador disse que gostaria de deixar a população ciente de que os vereadores e o prefeito estiveram no 
DER reunidos com o Sr. Gaspar o qual está ciente da situação e que irão fazer também novos pedidos junto 
aos departamentos, porém este vereador é sincero em dizer que não voltou esperançoso de que irão fazer 
algo pois sentiu que o Estado está sem verba para isso. Tendo a vereadora Maria Aparecida dito que eles 
sabem da gravidade, porém não está tendo nenhum resultado positivo. O vereador disse que tocou neste 
assunto porque as vezes falam com o prefeito sobre algum assunto o tempo passa e a questão ameniza, e 
que como vereadores entende que podem procurar o prefeito e questionar no que podem estar lhe 
ajudando pois também são gestores. O Presidente disse que é obrigação dos vereadores correrem atrás dos 
anseios do povo pois estão nesta Casa para isso. Que não adianta correrem atrás somente de mata burros e 
porteiras, mas também do crescimento da cidade. Comentou que foi o bom o colega Darcio esclarecer sobre 
a reunião no DER porque vão ver que foi comentado que estiveram reunidos, mas que se não acontecer ao 
menos saberão que os vereadores tentaram. Relatou que quando esteve no DER para tratar a respeito da 
entrada do bairro chapadão que é município de Pratápolis mas que é mais usada por fortalezenses sem 
contar que dá acesso a MG050 e a Rodovia 491 que liga a cidade de Jacuí. Disse que sentiu que o Sr. Gaspar 
é uma pessoa muito boa e que está de mãos atadas perante ao Estado pois disse que o Estado não tem 
dinheiro não está liberando para o DER nem o que é de prioridade e que se as prefeituras de Pratápolis e 
Fortaleza fizessem um convênio o Sr. Gaspar autoriza a construção da obra tendo ficado decidido entre os 
dois municípios que no momento em que estabilizar  município estarão fazendo a obra. Os vereadores 
Darcio e Cida disseram que este assunto foi falado na reunião tendo o Sr. Gaspar solicitado que o prefeito 
encaminhasse outro ofício para que o mesmo autorize uma vez que será feito primeiro convênio para depois 
autorizar. Em relação ao transporte que vem sendo feito pelo município o vereador questionou até quando. 
Tendo questionado também sobre a concessão da Rodovia quando será feita nova licitação. Dito que os 
vereadores devem ajudar nisso também, que tem questões que devem ajudar a prefeitura, priorizar e 
cobrar. Falou que devem estar mais presente do Sr. Prefeito cobrando mais tentando ajudar a resolver os 
problemas. O Presidente disse que devem pensar em algo para o crescimento da cidade e que não devem 
somente cobrar do prefeito, que os vereadores devem fazer sua parte, dito pelo vereador Darcio que 
aqueles que tiverem disponibilidade devem estar junto do prefeito. Em aparte o vereador Ernane Dias disse 
que durante a reunião no DER chegou a falar com o Sr. Gaspar sobre a construção do acostamento sentido 
Passos e que é conforme o colega Darcio disse, pois saiu sem expectativa nenhuma desta construção, pois, 
conforme falado pelo Sr. Gaspar existem outras cidades que também tem muito movimento de veículo. O 
vereador discordou porque a rodovia sentido Passos também é perigosa possui muitas curvas, muitos 
ciclistas passam pela mesma, tendo o vereador Darcio dito que o Sr. Gaspar dá a entender que o Estado está 
falido, que entende que se cobrarem muito ficará enjoativo e que por isso devem como vereadores atuarem 
mais. Pediu desculpas aos colegas por estar falando assim dos vereadores, mas, é porque entende que 
devem se empenhar mais cobrar mais do prefeito do Estado ou até mesmo pedir liderança para ajudar.  Em 
seguida O PRESIDENTE relatou que conforme dito pelo vereador Darcio Neto neste local não é o local ideal 
para se discutir religião, porém, o Presidente entende que não estão discutindo e sim falando a realidade. 



Que desce mais jovem trabalhou na zona rural, que antigamente nos meses de agosto ou setembro nem 
trator existia direito, então várias famílias usavam gado para trabalhar, arar e gradear a terra porque tinham 
noção de que no próximo mês choveria mas hoje em dia não se vê falar mais disso porque falta Deus. 
Enfatizou que o povo deveria analisar um pouco e conscientizar que está tirando a maioria do tempo para 
trabalhar e não está tirando um pouquinho do tempo que tem para agradecer a Deus pelo que tem. Dito 
pelo vereador Darcio que de certa forma o mundo está oferecendo a juventude muitas opções que a mesma 
está esquecendo-se de Deus. Novamente os vereadores entraram em discussão sobre o fato de antigamente 
não havia meteriologia, que acreditavam mais em Deus e que atualmente o povo se baseia em meteriologia 
para após arar e saber que dia irá chover para após plantar.   E no fim o Presidente reforçou que Deus está 
mostrando dia após dia para mostrar que está faltando fé, oração, união e compreensão, tendo ressaltado 
que atualmente que hoje o que prevalece são as festas e não a reza. Comentou que não está querendo 
passar o carro na frente dos bois, mas, que se não tiverem fé, as situações estão ficando cada dia pior. 
Comentou que o maior córrego do bairro Chapadão se chama fundão que é onde o Presidente mora 
atualmente, em  2014 ficou  17 dias sem água, e este Presidente pensou que nunca mais em sua vida iria ver 
isso, porque na época ficou apavorado pois o loca era onde existia a maior cachoeira, onde todos pescavam, 
nadavam. Que nesta data passou pelo local e não viu a água correndo como de costume, pois, está parada 
nas pedras, mas que, em qualquer lugar que chega não vê pessoas com muita fé. Pediu que todos passem a 
ter fé em Deus senão não saberá que ponto irão chegar. Frisou que Deus dá o caminho de cada um e que 
cabe a cada um saber seguir. Em aparte o vereador Darcio se lembrou de que nesta semana foi comemorado 
o dia da árvore e sugeriu que cada um plante uma muda para assombrear e melhorar a natureza. 
Continuando o Presidente disse ter relatos de que está faltando água em São Sebastião do Paraíso assim 
com já faltou em Franca. Relatou que em Paraíso tem poço artesiano sendo um dos primeiros que surgiu. Em 
aparte o vereador Ryan Silva relatou que em São Roque de Minas está havendo revezamento em que cada 
período um bairro está ficando sem água. Dito pela vereadora Maria Aparecida que em Passos isso também 
já está ocorrendo as vezes a tarde as vezes de manhã., tendo dito que entende que por isso foi solicitado a 
economia em Fortaleza, para evitar este revezamento. Comentaram também sobre as pessoas que não 
possuem reservatório pois o Rio São João baixou muito o nível. Dito pelo Presidente que no Chapadão há 
cidadão que possuía em suas terras duas ou três minas e agora está buscando água no vizinho. Na sequencia 
o Presidente fez requerimento com participação do vereador Ryan Cesar ao Sr. Nivaldo Estevam, tendo em 
vista recebimento de várias ligações solicitando a construção de quebra molas,  próximo da Igreja Nossa 
Senhora aparecida, em frente a residência do Sr. Marão. Tendo justificado que algumas pessoas 
permanecem naquele local e os veículos têm trafegado por lá em alta velocidade. Após comunicou que 
graças a Deus, começaram a instalar as câmeras de segurança na cidade nesta data. Em seguida comentou 
que os vereadores poderiam ver data propicia para se reunir com o prefeito e discutir sobre todos os lotes 
tendo em vista o grande número de cobranças visto que o tempo está passando e se não forem atrás e 
tentar ver o que pode ser feito o mandato irá acabar e não será feito o que precisa. Que a cobrança deve ser 
maior no sentido de deixar o local no ponto de construção.   Em seguida o Presidente informou que nesta 
data e no mesmo horário desta sessão está ocorrendo em São Sebastião do Paraíso reunião com a 
associação de vereadores, e que dia 17/09 tiveram uma reunião em Passos na AMEG. Disse que os 
vereadores devem se unir mais a esta associação porque entende que a força vai ser maior pois não vão 
lutar sozinhos mas sim unidos para todos os municípios. Que gostaria de falar com os vereadores presentes 
e posteriormente passar a informação ao vereador Amaral para que os vereadores que tiverem 
disponibilidade possam acompanhar esta associação porque esteve conversando com vereadores de outras 
cidades que participaram da reunião na AMEG os quais acham que a associação vai seguir porque não são 
somente nove vereadores e sim um grupo de pessoas de várias cidades. Que as atas e requerimentos serão 
feitos e assinados por todos. Em aparte a vereadora Cida Queiroz comentou que a audiência pública de São 
Sebastião do Paraíso irá tratar justamente sobre a COPASA. Justificou que iria participar da reunião da AMEG 
no dia 17/09, porém como ocorreu o fato do isolamento não foi possível e que iria levar para pauta desta 
reunião um dos pontos que é a falta de assinatura do contrato da COPASA, pois, querem expor o problema 
para a associação para estarem ajudando, pois, dá a entender que a COPASA não tem responsabilidade 
nenhuma e não tem como cobrar. Relatou que esta é uma situação que devem cobrar ir até BH se for o caso 
pedir esta ajuda. Dito pelo vereador Darcio que quando a pandemia der uma amenizada os vereadores 
poderão participar de uma reunião. A vereadora Cida Queiroz disse que irá entrar em contato com o 
presidente da associação de vereadores para expor este problema no sentido de darem uma força para 
tentarem resolver esta questão. O Presidente disse não saber o porquê uma entidade do nível da COPASA 
está deixando a desejar tanto assim porque não é só em Fortaleza, pois, o presidente da câmara de Paraíso e 
demais vereadores estão em discussão com o órgão. Dito pelo vereador Moacir que a COPASA está relaxada 
com seus serviços em todo estado de Minas, tendo o Presidente relatado que em Alpinópolis foi reincidido 



contrato. Pediu a palavra o vereador Darcio para dizer que concorda com o Presidente sobre unir forças com 
a associação de vereadores, mas que também entende que há situações que aqui no município é de 
responsabilidade dos vereadores e por isso acha que devem atuar mais, estarem mais presentes e não 
deixarem os assuntos no esquecimento, e que resolvendo uma parte devem passar para outra. O Presidente 
disse ser complicado porque às vezes não sobra tempo, mas que os vereadores deveriam se reunir ao menos 
uma vez ao mês antes da sessão ordinária para discutir as prioridades de Fortaleza e focar no que for 
discutido para verem resultados das ações. Quanto ao tempo o vereador Darcio Neto disse que os 
vereadores devem sim arrumar tempo porque estão nesta Casa porque foram eleitos pelo povo e então é 
como o mesmo falou há alguns dias, pra ele a prioridade são os trabalhos desta Casa, que tem outras 
funções na zona rural porém, entende que devem organizar uma data, seja na segunda – feira que não tenha 
reunião, seja uma reunião extraordinária ou que agendem horário antes da sessão ordinária para que 
possam discutir. Frisou que todos devem dar um jeito de vir porque estão na Câmara para resolver os 
problemas tendo concordado com o Presidente quando o mesmo disse que isso é uma obrigação dos 
vereadores. A vereadora Cida Queiroz sugeriu que algo que pode acontecer mesmo que os vereadores não 
possam durante o dia, é que os vereadores façam uma reunião entre eles sem transmissão somente para 
discutir os assuntos em trâmite, na quarta segunda-feira do mês, porque daí já terá acontecido às três 
sessões do mês. O vereador Darcio disse que a ideia é boa e que na próxima reunião ordinária o Presidente 
anuncia que os vereadores se reuniram e discutiram alguns assuntos e quais as soluções podem dar aos 
mesmos. Falou ainda que o prefeito pode ser convidado a participar desta reunião que não será transmitida 
e que podem se colocar a disposição para ajudar o mesmo. O vereador Moacir disse que seria melhor 
agendar esta reunião para as dezessete horas no dia da sessão ordinária porque de qualquer forma terão 
que vir a Câmara, daí já vem mais cedo. Dito pelo Presidente que o que o mesmo quer é quando terminar os 
quatro anos de mandato destes vereadores, que agradar toda a população não conseguem, mas, que ao 
menos a maioria, irá dizer que surtiu algo que valeu a pena ter elegido tais vereadores, porque se nas 
reuniões ficarem apenas falando cada dia de um assunto diferente, o mandato irá acabar da forma que 
começou. Tendo o vereador Darcio Neto que por isso disse que devem procurar o prefeito e propor ajuda ao 
mesmo onde estiver precisando. O Presidente disse que se esforçando o prefeito está porém juntos podem 
aparecer novas ideias que melhore mais. Fez uso da palavra o assessor jurídico da Câmara relatou que as 
questões levadas ao DER poderiam ser encaminhadas através de ofícios aos representantes na ALMG 
falando dos anseios do município de Fortaleza para serem incluídos na Lei Orçamentária, tendo citado como 
exemplo a ampliação da rodovia sentido Passos a qual já conversaram com os representantes do DER mas a 
força dos mesmos também são pequenas. Que se encaminharem aos parlamentares, os quais irão aprovar a 
lei orçamentária e se houver previsão de recurso na referida lei, aí são obrigados a fazer. Informou que os 
deputados também tem a emenda impositiva no orçamento assim como os vereadores tem na Câmara. Que 
já que está surgindo a ideia de realizar reunião o assessor entende que cada vereador pode procurar os 
anseios mais urgentes e esta Casa encaminha ofício aos parlamentares para que façam uma emenda 
impositiva para que seja incluído no orçamento do Estado. No uso da palavra o vereador Darcio disse que 
esta questão foi colocada para o Sr. Gaspar, o mesmo disse que não adiantaria porém o vereador Darcio 
entende que o ofício com o pedido deve sim ser feito, mesmo que seja em vão, o que interessa é saber que 
os vereadores solicitaram. Não havendo mais matérias para o grande expediente foi instalada a ORDEM DO 
DIA com a seguinte pauta: Votação dos pedidos de urgência especial dos projetos de lei nº 27 e 28/2021, 
aprovado por unanimidade. Votação em turno único do Projeto de Lei nº 27 que dispõe sobre repasse de 
valores pela Secretaria de Estado de Saúde a esta Prefeitura e ainda, autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar e dá outras providências, aprovado por unanimidade em única votação.  Votação em turno 
único do Projeto de Lei nº 28 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 única 
votação. Votação dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Após o Presidente 
convoca todos os vereadores para a vigésima terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa 
ordinária da décima quinta legislatura no dia 04 de outubro de 2021 às 19:00 horas na Câmara Municipal. 
Em seguida declarou encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será 
assinada pelos presentes.____________________________________________________________________ 
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