ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUARTA LEGISLATURA, 11 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.
Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Evair
Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues
Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (MDB), ausente o vereador Welington dos Reis dos Santos (MDB),
em razão de saúde. O Presidente cumprimentou todos os presentes, aos ouvintes da rádio difusora e aos que
acompanham a sessão pelas redes sociais. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta:
LEITURAS: Projeto De Lei 32/2019 Que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 980, que institui a atual Auxílio
Alimentação aos Servidores da Câmara Municipal e dá outras providências, encaminhado às comissões com
pedido de urgência especial. DISTRIBUÍDA AS SEGUINTES CÓPIAS: respostas de ofícios e requerimentos.
CONVITES: 1. Da Paróquia Nossa Senhora do Rosário para participar de Missa de Posse do Pároco, Padre Edno
Tadeu de Oliveira, no dia 13 de novembro de 2019 às dezenove horas, oportunidade em que o Presidente da Casa
justifico a impossibilidade de participar em razão de que na mesma data, acontecerá audiência pública para
discussão da LOA para 2019. 2. para o 1º encontro de batizado e troca de cordas de capoeira de 16 a 17 de
novembro de 2019. COMUNICADOS: 1 - Expostas no mural de avisos da Câmara decreto do executivo. Que os
balancetes da prefeitura relativos aos meses de agosto e setembro de 2019 foram protocolizados na Casa.
Inscrito para fazer o uso da palavra o Prefeito Municipal Adenilson Queiroz, que após cumprimentar a todos,
esclareceu acerca de boatos sobre uma suposta demissão do médico do PSF. Disse que participou de reunião com
o referido médico acerca da distribuição da gratificação do PMAQ que passará a ser para todos os envolvidos
lotados no PSF, o que de contrapartida culminará na redução do valor percebido pelo médico. Informou que o
médico teria dito que com a redução não seria interessante para ele permanecer no cargo e que pediria
demissão, tendo o prefeito dito que não poderia impedir o mesmo de sair, pois não voltaria atrás quanto a
distribuição deste benefício para todos, no entanto, após acordo entre ambos o médico teria definido que ficará
até o concurso público, e na oportunidade o prefeito teria solicitado a diretora do departamento de saúde,
senhora Mônica Emídio, que fosse feito contato com pelos menos outros dois profissionais, para ficarem de sobre
aviso, caso o médico atual resolva deixar o carga antes do concurso, para que a população não fique sem
atendimento. Após alguns esclarecimentos, o presidente da Câmara louvou o trabalho do médico e nosso
município, enfatizou que o mesmo é muito querido pela população e que acredita que tudo dará certo. Instalado
o GRANDE EXPEDIENTE, o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA, após cumprimentar todos os presentes, ouvintes
da rádio e os que acompanham pela internet, fez os seguintes REQUERIMENTOS: 1. A ASSISTENTE SOCIAL
SENHORA LILIAM RESENDE LEITE requer que seja realizada visita na residência do senhor Antônio Germano para
avaliar a possibilidade de o mesmo se enquadrar para realização de cirurgia, razão de problemas de próstata do
mesmo. 2. AO EXECUTIVO a. requer manutenção na ponte localizada na Rua Primeiro de Março, em que com a
fortes chuvas ocasionou desbarrancamento o qual está trazendo riscos a comunidade. 3. AO DIRETOR DO
IMPRESFORT SR. ODACIR QUEIROZ com cópia para o Prefeito Municipal: requer que interceda e solicite do
Prefeito Municipal elaboração de Projeto de Lei que disponha sobre concessão de auxílio alimentação aos
servidores inativos e pensionistas e que para tanto seja utilizado recursos do conhecido como “Caixa Bom”
atualmente com aproximadamente vinte bilhões e caixa, visto que estes servidores quando na ativa tinham
direito a este benefício e contava com ele para auxiliar nas despesas com alimentação, no entanto, após passar
para inatividade deixaram de ter esse direito em razão de súmula, porém, continuam com as mesmas despesas. O
vereador complementou e citou como exemplo sua condição de militar inativo do Estado, relatando que todos os
benefícios que possuía na atividade permaneceram na inatividade, uma vez que são estatutários e esse regime
não concede o direito de tempo de trabalho, e quando aposenta percebe apenas o direito de pagamento
normais, não tendo os benefícios que o regime privado oferece como exemplo o fundo de garantia. Concluiu que
acredita que o prefeito não apresentará resistência a esta sugestão e que os inativos e pensionistas do município
que não tem seus custos com alimentação reduzidos quanto entram para inatividade, merecem esse benefício e o
instituto tem condições de arcar com esse custo. Fez também os seguintes OFICIOS: AO PADRE GERALDO

agradecendo pelos serviços prestados frente a igreja católica de nosso município e: AO PADRE EDNO TADEU DE
OLIVEIRA, desejando boas-vindas em nossa comunidade. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES
ANDRADE, após cumprimentar a todos fez os seguintes REQUERIMENTO: 1. CHEFE DO SETOR DE MÁQUINAS E
DESENVOLVIMENTO RURAL, SR. RONALDO LEÃO: requer que assim que houver possibilidade, seja realizada
avaliação nas estradas rurais de nosso município que sofreram muitas avarias em razão das fortes chuvas
recentes, citou exemplo da estrada sentido cachoeira do Val onde foi feito estrago em duas cabeças de manilhas,
bem como as demais estradas, solicitando manutenção das mesmas. 2. AO EXECUTIVO: a. requer avaliação na
iluminação público da praça central de nosso município, visto que diversas lâmpadas não acendem, solicita para
tanto que após identificado o problema que sejam tomadas as ações necessárias para solucionar, para que o local
permanecendo escuro não sirva para aglomeração de vândalos e marginais, nem tão pouco para usuários de
entorpecentes. b. requer retirada de terra na LMG 837 (Fortaleza/Passos) na entrada de acesso à propriedade do
senhor Altair Prado, que se encontra em excesso no local após as fortes chuvas recentes que lançaram muita
terra no local, causando riscos a todos os usuários da LMG 837. 3. A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SÁUDE
SENHORA MÔNICA: Requer informações dos motivos de alguns pacientes necessitarem entrar com ação judicial
para conseguir determinados medicamentos, ao invés de ser determinada avaliação social para emissão de laudo
pela assistente social, que está contratada para essas funções, pois do contrário o município não precisaria de
manter assistente social no quadro de servidores. Participou desta autoria o vereador Gabriel Queiroz.
Continuando o vereador Márcio Andrade disse que é sabido que alguns pacientes conseguem medicamentos de
uso contínuo pela regional de saúde, outros na farmácia municipal, porém há outros pacientes que gastam com
medicação mais do que possuem de renda mensal, e que em conversa com a diretora do departamento de saúde
foi informado pela mesma que ela concede a negativa, para que entrem com ação judicialmente para ser
determinado judicialmente o direito ou não de alguns paciente conseguir determinados medicamentos. Em
seguida o vereador continuou e passou a comentar sobre a campanha de vacinação de sarampo e sua
importância, enfatizando que dia 30 é o dia “D” da vacinação. Em relação ao médico do PSF disse que recebeu
várias reclamações da população acerca da suposta demissão do médico, visto que o mesmo é muito querido
pela população. No entanto, com a boa notícia que foi transmitida pelo prefeito, todos ficaram mais tranquilos.
Após discorreu sobre os projetos de leis em pauta, especialmente sobre o PLC nº 02/2019 que aguarda resumo de
insalubridade, requerido na reunião anterior para continuar a tramitação do projeto. Em seguida discriminou os
pagamentos que foram feitos na área de saúde, com verbas provenientes de emendas parlamentares do
Deputado Carlos Melles ao nosso município, descriminando cada uma delas. Em seguida falou o VEREADOR
DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO que após cumprimentar os presentes falou acerca dos projetos em pauta, da
necessidade de destrancar a pauta, visto que haverá somente mais duas reuniões ordinárias neste ano em que
será possível a aprovação dos mesmos, uma vez que as demais serão exclusivas para votação da LOA 2020 e
eleição da mesa diretora. Sugeriu a presença do prefeito na reunião para que o mesmo esclarecesse as duvidas
que algum vereador venha a ter quanto aos projetos, especialmente do voluntariado, para acelerar a discussão
dos projetos e liberar quantos forem possíveis para votação. Disse que faria requerimento quanto a estrada do
morro azul em que três pontos estão em péssimas condições, porém o prefeito presente na reunião adiantou que
as máquinas seguiriam para o local já nos próximos dias. Após falou o vereador REGINALDO MARQUES,
questionou sobre os projetos em pauta e em seguida fez os seguintes REQUERIMENTO: 1. A COPASA requerendo
sejam tapados todos os buracos que foram abertos para manutenção da rede e distribuída massa asfáltica nestes
locais, uma vez que já estão nessas condições há dias, visto que há contrato que estipula essa obrigação à
concessionária. Citou sobre os transtornos que são causados com essas aberturas e pediu providências. Após
narrou sobre cidadão que sofreu acidente de trabalho em que a furadeira perfurou o dedo do mesmo, estando
ele na cidade de Passos foi para a UPA, local que teria aguardado para receber atendimento por nove horas e não
suportando mais esperar em razão da forte dor que sentia, optou por assinar os termos necessários de
responsabilidade por desistir do atendimento na UPA e buscou ser atendido na Policlínica em Fortaleza de Minas,
momento em que foi muito bem atendido assim que deu entrada na policlínica e poucas horas depois já estava
em Passos engessando a mão. O vereador enfatizou que quando é necessário haverá cobranças, mas que quando
há um bom atendimento é preciso reconhecer e agradecer, assim solicitou o envio de OFÍCIO a equipe da
Policlínica João Soares da Silveira pelo bom atendimento prestado ao cidadão Vandeir, pela agilidade e eficiência.

Após o vereador comentou que em relação á assistente social do setor de saúde, gostaria de narrar episódio que
teria ocorrido com ele há alguns dias atrás, do qual ele gostaria de ter comentado com o prefeito e a diretora do
departamento de saúde, mas teria esquecido, de que esteve aguardando para falar com a assistente social do
setor de saúde, por aproximadamente trinta e cinco minutos, na porta da sala da profissional, o qual estaria no
telefone tratando de assuntos da sua casa, tendo o vereador desanimado de esperar e foi embora. Comentou que
eram oito e meia da manhã, lamentou que pessoas assim prestam concurso e depois que estabilizam agem desta
forma, disse que ela tratou o mesmo como trata a todos pois não sabia que ele era vereador o que foi bom para
avaliar com os cidadãos são tratados. E que o problema não é estar no telefone, pois as vezes está acontecendo
em casa, mas que pelo menos tapasse o telefone e falasse com o paciente que já o atenderia. Enfatizou do belo
trabalho da equipe da policlínica, enfermeiras, médicos, que percebeu a preocupação de todos no dia que seu
irmão passou mal, e que por causa de um o trabalho dos outros ficam mascarados. Em seguida o vereador
GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ após cumprimentar a todos disse que deseja que Deus ajude que o médico do
PSF mude de ideia e permaneça trabalhando no município, pois é querido por todos. Solicitou participar do
requerimento de autoria do vereador Márcio Andrade a Diretora do Departamento de Saúde senhora Mônica
quanto ao questionamento dos motivos de não ser feito avaliação social para concessão de medicamentos. 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. Discorreu sobre os projetos de leis em pautas, acerca de cinco
que foram votados em primeiro turno e aguardam votação em segundo turno, sendo o projeto de lei nº 25 que
dispõe sobre instalação e funcionamento dos circos itinerantes, um projeto que irá gerar receita de ICMS cultural
para o município, trazendo valor agregado; Projeto de Lei 28/A que altera dispositivo da lei 1020/2013 que dispõe
sobre gratificação PMAQ, PL esse que gerou esclarecimento pelo prefeito quando da justificativa dada acerca do
médico do PSF, que o valor pago antes ao mesmo era mais de seiscentos reais e passará para cento e noventa
reais, igual a todos os outros da área que também lutam e trabalham para cumprir as metas. Disse que esse
recurso é destinado pelo governo federal onde cinquenta por cento ficava com o município e cinquenta por cento
eram repassados aos profissionais da área que cumpriam a meta. O projeto visa ampliar e esse percentual aos
profissionais para setenta e cinco por cento, e a prefeitura permanecerá com vinte e cinco por cento. Trinta
servidores receberão de forma igualitária esses setenta e cinco por cento no valor de cento e noventa reais e
cinquenta e cinco centavos. Quanto ao projeto de lei nº 30 que amplia o auxílio alimentação criado em 2011
através da lei municipal 979 de 2011 em cento e cinquenta reais e será ampliado para duzentos reais
merecidamente, pois o sucesso da administração pública depende do desempenho de todos os servidores
municipais e ao final parabenizou a iniciativa do prefeito. O PL 31 acredita que será tranquilamente aprovado, e
quanto aos PLC 02 e PL 27 haverá reunião com prefeito após a reunião para melhor avaliação. Quanto ao
voluntariado acredita que será aprovado facilmente pois é um projeto que contribui para uma Fortaleza de
Minas, tendo o vereador discorrido minuciosamente acerca de ambos os PLS em discussão em primeiro turno.
Após solicitou participar do requerimento do colega Reginaldo à Copasa, disse que a concessionária estadual
assinou termo com o município pegando a concessão do tratamento e distribuição de água e que no termo é
constata a obrigação de restituir a massa asfáltica sobre as manutenções feitas na rede fluvial deste município, e
que é necessário solicitar sejam tomadas as medidas cabíveis. Após discorreu sobre os projetos de leis que se
encontram também com as comissões o PL de alterações do PPA e o PL da lei orçamentária anual para o ano de
2020, quanto ao segundo é necessária a realização de audiência pública, enfatizando que o executivo fez essa
audiência antes de enviar projeto de lei para esta casa, mas que infelizmente participou juntamente com ele
apenas o procurador jurídico do município e o contador. Aproveitou para convidar a comunidade a participar no
dia 13 de novembro da audiência da LOA/2020 as dezenove horas a fim de discutir as metas e objetivos e se for
necessário apresentar emendas, sendo esta uma oportunidade de a população participar na melhoria de vida de
todos os cidadãos. Disse que o prefeito comentou que ouve aos que trazem contribuições para melhorar a LOA.
Após desejou boa noite a todos e passou a palavra ao vereador HÉLIO JUSTINO DOS SANTOS que após
cumprimentar a todos comentou sobre a iluminação na Praça Nossa Senhora Aparecida e questionou ao prefeito
se há possibilidade de melhorar a iluminação do local. Após fez o seguinte REQUERIMENTO: 1. A COPASA
solicitando providências quanto a uma caixa instalada por eles em que há um buraco na Rua 30 de dezembro
próximo a casa do cidadão Heron, pois oferece risco especialmente às crianças que ali transitam. Após comentou

sobre o loteamento destinado para instalação de distrito industrial, comentando com o prefeito que é preciso dar
andamento, após desejou boa a noite a todos e passou a palavra. Tendo todos os vereadores falado no grande
expediente o assessor jurídico da Casa Laio Queiroz, informou que o procurador do município Paulo Fonseca
esteve nesta data na Câmara e justificou que quanto ao requerimento de autoria do vereador Márcio Andrade
que requer informações de insalubridade para continuidade de tramitação do PLC 02, não seria possível para esta
reunião em razão de que não possuem ainda a mídia digital da qual terão acesso apenas no dia 14 de novembro
oportunidade em que encaminharão para essa Casa assim que dispuserem da mesma. Em aparte o vereador
Márcio Andrade disse que permanece com a necessidade destas informações para avaliar o projeto, pois o PLC 02
não é urgente e especial. Solicitou novamente o uso da palavra o vereador Evair Pereira para enfatizar que apesar
de louvar a presença do prefeito nas reuniões desta Casa, o qual sempre que possível responde as indagações
durante às reuniões, é preciso levar em consideração a importância de os pedidos serem feitos por escrito para
ficarem organizados nos arquivos do Legislativo. E também sempre que o prefeito for responder algo que seja no
microfone pois muitos reclamam que não conseguem ouvir quanto o mesmo responde fora da tribuna.
Aproveitou o espaço público em que há ouvintes na radio e redes sociais, para informar que a presidência da
ASSOCIART está à disposição de quem desejar assumir, dizendo que haverá assembleia de onde sairá edital e
distribuído nos locais públicos. Solicitou novamente a palavra também o vereador Reginaldo Santos relatando
sobre discussão no congresso nacional de medida proposta de extinção de municípios com menos de cinco mil
habitantes que não tiverem pelos menos dez por cento da receita de recursos próprios. Disse que essa medida é
péssima pois Minas é diferente pelos pequenos municípios que possui, e solicitou ao prefeito melhore
esclarecimentos de que Fortaleza de Minas não corre esse risco. No uso da tribuna o Prefeito informou que
Fortaleza de Minas apesar de ter menos de cinco mil habitantes, possui renda própria de aproximadamente vinte
e um por cento da receita própria, E que todos podem ficar tranquilos pois não seremos atingidos apesar de
acreditar que esta matéria não passará no congresso nacional, enfatizando que com todo o respeito as cidades
maiores, as mesmas estão com muito mais problemas que as pequenas como a nossa que está com todas as
contas em dia, e caminhando bem. O presidente, vereador Francisco Ronivaldo enfatizou que a posição do
vereador Evair quanto a necessidade dos requerimentos por escrito é correta, pois por mais liberdade que
tenham com o prefeito e mesmo que na medida do possível sejam sempre atendidos, muitos não acompanham
as reuniões nos formatos disponíveis sendo preciso avaliar os pedidos que foram feitos por seus representes por
escrito. Na oportunidade fez os seguintes REQUERIMENTOS: AO EXECUTIVO: requer manutenção no
manilhamento que entupiu localizado próximo a ponte que dá acesso a instância Água Azul, após as fortes chuvas
em que o volume da água foi muito grande. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a
ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação da urgência especial do Projeto de Lei nº 32/2019 Que
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 980, que institui o atual Auxílio Alimentação aos Servidores da Câmara
Municipal e dá outras providências”, aprovada por unanimidade. VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: Projeto de
Lei 25/2019 que “Dispõe sobre a instalação e funcionamento de circos itinerantes e a promoção da família
circense no município de Fortaleza de Minas e dá outras providências” colocado em votação e recebeu 6 (seis
votos favoráveis e 1 (um) voto contrário do vereador Márcio Andrade, sendo aprovado pela maioria dos votos.
Projeto de Lei nº 28/A que “Altera dispositivos da lei Municipal nº 1020, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre a criação da gratificação para os profissionais vinculados ao Programa Saúde da Família da Unidade Básica
de Saúde da Ponciana Gomes de Oliveira e dá outras providências, colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. O Projeto de lei nº 30 que “Altera dispositivos da Lei nº 979, de 04 de julho de 2011, que institui
auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências”, após liberado pelas comissões
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 31 que “Revoga art. 2º da Lei nº 1156,
de 22 de agosto de 2019, que estende ao auxiliar de enfermagem que exerce suas funções na vacinação, regime
especial de trabalho aplicado ao auxiliar de enfermagem no âmbito da policlínica municipal, João Soares da
Silveira, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO: Projeto de Lei nº
32/2019 Que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 980, que institui o atual Auxílio Alimentação aos Servidores
da Câmara Municipal e dá outras providências”, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETOS
QUE PERMANECERAM COM AS COMISSÕES: 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”,
permaneceu com as comissões. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por
unanimidade. O Presidente lembra a todos da audiência pública para discussão do Projeto de Lei Orçamentária
para a ano de 2020, no dia 13 de novembro às dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Informando que o
Projeto de Lei que altera o PPA será incluído na pauta da reunião do dia 18 de novembro de 2019. Não havendo
mais nada a tratar o Presidente convoca para a nonagésima sétima reunião ordinária da terceira sessão legislativa
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 18 de novembro de 2019, às dezenove horas na
Câmara Municipal. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é
Assinada pelos presentes._______________________________________________________________________
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