ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 18 DE NOVEMBRO DE 2019.
Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Às dezenove horas e quinze minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a
reunião e solicita ao vereador Danilo Junior Oliveira a feitura da chamada de presença dos vereadores,
estando presentes os vereadores: Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do Nascimento
(PDT), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Reginaldo Marques dos Santos
(MDB) e ausentes os vereadores: Evair Messias Pereira (PSC) e Welington dos Reis dos Santos (MDB),
em razão de saúde. O vereador Márcio Domingues Andrade (PDT) compareceu as vinte horas, visto que
estava em viagem em interesse do município. O Presidente cumprimentou todos os presentes, os
ouvintes da rádio difusora e os que acompanham a sessão pelas redes sociais. Antes de abrir o pequeno
expediente, inscrita para fazer o uso da tribuna as senhoras: Mônica Emídio da Silva, Diretora do
Departamento de Saúde e a servidora Leda Maria, as quais discorreram acerca dos Relatórios: RDQA –
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao terceiro quadrimestre de 2017 e ao
primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018, primeiro e segundo quadrimestres de 2019;
também o RAG – Relatório Anual de Gestão, referente ao ano de 2018 e ao PAS – Plano Anual de Saúde
2018 e 2019. Foram distribuídas cópias resumidas aos vereadores e disponibilizada na Secretaria da
Câmara, cópias analíticas dos mesmos. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte
pauta: DISTRIBUÍDA AS SEGUINTES CÓPIAS: Ofício nº 938/2019 da REGOV, informando crédito de
recursos financeiros no valor de noventa e sete mil e quinhentos reais, com o objetivo de reforma,
ampliação e modernização da infraestrutura do espaço esportivo do Clube Municipal Sebastião
Gonçalves de Resende; ofício nº 240/2019 da Associação Mineira dos Municípios - AMM, convida para
mobilização contra a extinção dos municípios com população menor que cinco mil habitantes, no dia 26
de novembro, as nove horas, em Belo Horizonte, em aparte o Presidente da Casa, vereador Francisco
Rodrigues informou que representante da referida associação, fez contato solicitando confirmação de
presença e comunicou àqueles que tenham interesse que solicitem na secretaria da Câmara essa
confirmação. Convite do comandante do décimo segundo batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais e
comandante do Colégio Tiradentes da PM – Unidade de Passos, para participar da formatura dos alunos
do 3º ano do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental, no dia 12 de dezembro de 2019, às 9
horas na Câmara Municipal de Passos; convite da Câmara Municipal de Itajubá para o encontro de
capacitação com o Tema: Análise, avaliação e fiscalização pelo Poder Legislativo Municipal, do Projeto
de Lei Orçamentária Anual - 2020, no dia 20 e 21 de novembro de 2019, dás nove às dezoito horas, na
Escola do Legislativo em - Itajubá - MG). Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, o VEREADOR MÁRCIO
DOMINGUES ANDRADE, após cumprimentar a todos relatou que se reuniram com o prefeito após a
reunião passada para discutir acerca dos projetos em pauta e que o prefeito ficou de avaliá-los para
prosseguimento das discussões. Após fez REQUERIMENTO: AO EXECUTIVO: requer sejam avaliadas as
condições das estradas rurais para roçada das margens das mesmas, pois com as chuvas a situação tem
ficado complicada. Enfatizou que foi feita a roçada das margens do córrego Quim Brito, conforme
solicitado. Em seguida falou o VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO que após cumprimentar
os presentes, relatou sobre a audiência pública da Lei Orçamentária para 2020, lamentou a pequena
participação popular visto a importância da matéria, bem como a oportunidade única anualmente que a
população tem de participação com propostas de emendas, do planejamento do município, apesar de
estar aberto prazo para tanto até o próximo mês. Após FEZ OFÍCIO ao GRUPO AMIGOS SOLIDÁRIOS
pela organização, realização e doações ao evento beneficente, realizado no dia 17 de novembro, em
prol da criança Artur, visando manutenção de prótese do mesmo. O ofício passou a ser de autoria do
PLENÁRIO. Continuando relatou que quanto à mobilização relativa à extinção dos municípios com
população menor que cinco mil habitantes em Belo Horizonte, seria interessante a participação de
membros desta casa para manifestarem-se contrários a esta ação, e enfatizou que depender dos
municípios maiores não é solução para os problemas, visto que esses municípios tem mais dificuldades
dos que os pequenos, especialmente quanto a saúde, uma vez que todos sabem que os atendimentos
em cidades maiores é mais sofrido do que em municípios menores, e finalizou expressando desejo de

participar desta mobilização. Em aparte o presidente relatou que a mobilização é válida, e que se
conseguisse desmarcar compromisso já agendado, também participaria, reafirmando que os que
desejarem participar tem autorização para utilização do veículo da Casa. Continuando o vereador
Denílson Nascimento disse que muitos acham que Fortaleza de Minas não será atingida por ser auto
sustentável para os parâmetros exigidos, no entanto, disse que futuramente poderá sim ser atingida, e
que conforme dito pela servidora Leda nesta reunião, o senso a ser atualizado da população de nosso
município reduzirá oficialmente o número de habitantes o que poderá interferir na arrecadação e
consequentemente enquadrar Fortaleza de Minas na lista dos municípios que correm o risco de
extinção. Disse que não se manifesta por ser vereador e sim por pensar na comunidade. Em aparte o
vereador Hélio Santos expos desejo de participar da manifestação caso o vereador Denílson Nascimento
confirme presença. Após falou o vereador REGINALDO MARQUES que fez OFÍCIO AO CRAS
desculpando-se por não ter participado do primeiro encontro de batizado e troca de cordas de capoeira
por o mesmo ter sido realizado na mesma data que o evento em prol da criança Artur. Na oportunidade
agradeceu o convite. Em seguida fez REQUERIMENTO AO EXECUTIVO: requerendo sejam instalados
enfeites natalinos nas praças dos bairros da cidade. Após teceu agradecimentos ao grupo organizador
do evento beneficente. Teceu diversos comentários quanto a proposta de extinção dos municípios com
menos de cinco mil habitantes, acerca das dificuldades que serão enfrentadas se essa ação for
aprovada, quanto a dificuldade de acesso aos chefes dos poderes executivo e legislativo, sobre o
isolamento geográfico, sobre os atendimentos médicos que serão comprometidos especialmente aos
cidadãos dos bairros rurais, educação etc. Enfatizou que muitos comemoram sem saber mais
informações do que significaria de fato esta ação, e que é preciso pensamento comunitário e não
individual e bom senso, pois a preocupação maior é com a nova geração. Quanto os políticos da cidade
que muitos dizem achar bom como se fossem acabar, enfatizou que como se candidatam aqui, podem
se candidatar nas outras cidades. Fez diversos comentários sobre o assunto e mobilizou a todos lutar
pela cidade. Em seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ após cumprimentar a todos falou
sobre os projetos de leis em pauta, sobre a necessidade de votar os mesmos. Sobre a extinção dos
municípios a qual relatou não crer que atingirá Fortaleza de Minas. No uso da palavra o vereador
DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, cumprimentou os presentes, os ouvintes da rádio difusora e os que
acompanham pelas redes sociais. Falou sobre a audiência pública da LOA-2020, realizada no dia 13
deste mês em que participaram onze pessoas, agradeceu a participação das cidadãs Celani e Mônica, e
dos servidores da Casa, enfatizou que acredita muito na participação popular para melhorar o
planejamento de nossa cidade e sobre a necessidade de engajamento de todos para conseguir alcançar
as melhorias necessárias. Convidou aos populares para trazer sugestões de propostas de emendas ao
orçamento 2020, e falou sobre as principais peças do planejamento público – PPA, LDO e LOA,
discorrendo sobre cada uma delas. Disse que sabe do esforço da administração para recuperar as
estradas para tráfego e escoamento de produções, parabenizando ao Prefeito e toda equipe
responsável por esses serviços. Quanto a informação dada pelas servidoras Mônica Emídio e Leda Maria
nesta reunião, que a partir de 2020 o governo federal irá fazer as transferências de recursos por renda
per capta será muito importante, pois atualmente o senso estima população com mais de quatro mil
habitantes, enquanto que com a atualização será confirmada queda significativa na população que de
fato atualmente é de três mil e seiscentos habitantes, e que acredita que a razão é pela suspensão das
atividades da mineradora. Exemplificou que tem um irmão nestas condições e que os mesmos
gostariam de continuar no município, no entanto, foram obrigados a deixar a cidade em busca de
trabalho, assim como outros diversos munícipes, disse que é preciso atrair empresas para geração de
emprego e renda, e que centenas trabalham nas cidades vizinhas pois são nelas que conseguem o
sustento, informando que o vereador Márcio Andrade juntamente com o Prefeito Adenilson Queiroz
estiveram em uma visita para conseguir fomentar a geração de emprego e renda e dar oportunidade e
dignidade para a comunidade sobreviver, pois é muito importante os representes do povo ter em mente
o desejo e a necessidade de cada dia buscar melhorias para a cidade. Após fez OFÍCIO A CEMIG para
solicitar a instalação de um poste de energia na rua c no bairro rotatória. Disse que foi lhe passado
todos os dados necessários e que a CEMIG possa atender a esta solicitação, pois o cidadão solicitante
está com imóvel pronto e não consegue utilizar o imóvel sem esta instalação a qual será de grande valia
aos outros cidadãos também. Em aparte o vereador Denílson Nascimento sugeriu fosse expedido

REQUERIMENTO COM ESTA SOLICITAÇÃO TAMBÉM AO PREFEITO. Quanto aos projetos de leis em
pauta, de números 23, 24 e 27 e o complementar nº 02, disse sobre a necessidade de serem
esclarecidos os questionamentos levantados para continuidade da tramitação visando atender aos
anseios da comunidade. Após desejou boa noite a todos e passou a palavra ao vereador HÉLIO JUSTINO
DOS SANTOS que após cumprimentar a todos fez OFÍCIO AO CHEFE DO SETOR DE MÁQUINAS
RONALDO LEÃO agradecendo pelo serviços prestados nas propriedades dos senhores José Reis,
Fernando e Joaquim, e também por ter iniciado cascalhamento na estrada do bairro Perobas, após FEZ
REQUERIMENTO AO EXECUTIVO solicitando iluminação na praça São Miguel. No uso da palavra o
presidente, vereador Francisco Ronivaldo fez os seguintes REQUERIMENTOS: AO EXECUTIVO: 1. Requer
manutenção nas estradas rurais do bairro Chapadão, especialmente na estrada que dá acesso aos
produtores de uva, visando possibilitar o escoamento da produção. 2. REQUER AQUISIÇÃO DE NOVO
APARELHO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO NO BAIRRO CHAPADÃO visando dar continuidade
aos atendimentos. Após parabenizou aos organizadores dos eventos em prol do menino Arthur e aos do
primeiro encontro de batizado e troca de cordas de capoeira. Justificando que não foi possível
participar, no entanto, parabeniza a todos, inclusive a população de Fortaleza de Minas que é muita
solidária. Disse que é apaixonado por capoeira e lamentou não ter participado do evento, tendo ao final
solicitado a relação dos participantes para que seja possível enviar ofício parabenizando-os. Não
havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA: PROJETOS QUE
PERMANECERAM COM AS COMISSÕES: Projeto de Lei nº 23/2019 que Dispõe sobre a alteração do
Plano Plurianual do Município de Fortaleza de Minas para o período financeiro 2020/2021; Projeto de
Lei nº 24/2019 Que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2020; Projeto de Lei
27/2019 que “Institui no âmbito do município de Fortaleza de Minas, a política municipal de
voluntariado e exercício de cidadania e dá outras providências” e Projeto de Lei Complementar nº 02
que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 03, de 05 de outubro de 2007, que dispõe sobre o
Estatuto do Servidor Público Municipal de Fortaleza de Minas e dá outras providências”. O Presidente da
Casa noticiou que o PL nº 23/2019 (alterações no PPA) seria objeto de discussão na pauta desta reunião,
no entanto, a procuradoria municipal, através de seu procurador Paulo Fonseca, solicitou que
aguardassem essa discussão uma vez que serão necessárias outras alterações relacionadas a receita
com o leilão do Pré sal que não atingiu as expectativas projetadas. Em aparte o vereador Márcio
Domingues enfatizou que a expectativa era de arrecadação em torno de mais de cem bilhões e foram
arrecadados apenas setenta bilhões, e que eram esperados para os cofres dos municípios, pouco mais
de novecentos mil e serão apenas aproximadamente quinhentos mil. O Presidente enfatizou que pela
forma responsável que o prefeito está gerindo as receitas do município, acredita que tudo dará certo.
Solicitou o uso da palavra mais uma vez o vereador Hélio Justino e agradeceu a todos que colaboraram
no evento em prol de seu sobrinho Artur, especialmente o vereador Reginaldo Santos por ceder o
espaço do bar de sua responsabilidade para que o evento ocorresse. Após passou-se a Votação dos
requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o
Presidente convoca para a centésima primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária
da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2019, às dezenove horas na
Câmara Municipal. Após declarou encerrada esta reunião e para constar foi lavrada a presente ata que
aprovada, será assinada pelos presentes.
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