ATA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA 15 DE MARÇO DE 2021.
Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues
Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), 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). Colocada a disposição a ata da reunião anterior
foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leituras: 1 Projeto de Lei nº 07, de 12 de março de 2021. “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação -CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da
Constituição Federal, regulamentado na forma da lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da
outras providências”, de autoria do Poder Executivo Municipal. 2 – Leitura do Requerimento nº 59, de 08
de março de 2021 de autoria do vereador Ryan Cesar Silva que requer que os atendimentos médicos
psicológicos e fonoaudiólogos sejam estendidos a todas as crianças que necessitarem. Comunicado pelo
presidente a distribuição de respostas de ofícios e requerimentos, bem como, a publicação no mural da
Câmara de novas portarias do Executivo. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE: o Presidente vereador
Francisco Ronivaldo Rodrigues que após cumprimentar a todos relatou sobre cidadão que deu entrevista
em rádio de Passos e que entende que o mesmo está equivocado por ter dito que o Legislativo e Executivo
não estaria dando respostas a sociedade acerca do retorno do transporte coletivo prestado pela empresa
Cisne. Disse que tanto o legislativo como o Executivo têm lutado a muito tempo e com bastante empenho
para o retorno desse transporte e que o Prefeito anunciará acerca das ações que estão sendo tomadas.
Após no uso da palavra o vereador Dárcio Silva fez os seguintes requerimentos: 1- ao setor de máquinas e
desenvolvimento rural: requer cascalhamento do trecho compreendido entre a estrada saída de Fortaleza
pelo bairro bom Jesus, partindo da propriedade do sr. Lauir a qual dá acesso as propriedades do sr. Vicente
França, até a propriedade a propriedade do sr. Nélio, em razão de que naquele trecho os veículos estão
encontrando dificuldades para subir. 2- Requer manutenção na estrada que dá acesso a propriedade do Sr.
Zé Lola na subida próxima a propriedade do falecido Sr. Antônio da Nega, visto que as últimas chuvas
danificaram a referida estrada. Continuando aproveitou a presença do Prefeito na reunião e esclareceu
que solicitaram a cessão de um local e não a construção da igreja para chegada dos santos Reis, visto que
na resposta entende-se que não há condições para construção quando na verdade o que almejam é a
cessão de espaço apenas. Em seguida falou o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz que após
cumprimentar a todos fez requerimento ao Executivo para requerer operação tapa buracos nas guias das
calçadas da Rua Norberto França em que os buracos estão atrapalhando para o estacionamento dos
veículos, uma vez que a referida rua é bastante estreita. O vereador também fez ofício aos deputados
Estaduais Cássio Soares e Antônio Carlos Arantes e ao Deputado Federal Emidinho Madeira, solicitando o
envio de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares com o objetivo de se adquirir
máquina de beneficiar café, vez que o médio e o pequeno produtor não tem condições para adquirir esta
máquina e que foram doadas mais de 740 mil mudas de café no mandato anterior incentivando este setor
essa aquisição seria extremamente necessária. A autoria passou a ser do plenário. Em aparte o Presidente
disse que de fato essa máquina é necessária aos produtores que mais sofrem no momento de colher e
beneficiar o café e com esta máquina poderá um programa de disponibilidade que beneficiará a todos. No
uso da palavra o vereador Moacir Queiroz após cumprimentos ressaltou que a solicitação do vereador
Gabriel Queiroz é extremamente importante pois as vezes o pequeno não tem condições de beneficiar o
café que encontra dificuldades para limpar seu café. Em seguida fez ofício aos Deputados Cássio Soares e
Emidinho Madeira, respectivamente estadual e federal, solicitando a destinação de recursos financeiros
para aquisição de três Vans Escolares para o transporte de Alunos para que quando começarem as aulas
estejam disponíveis, a autoria passou a ser do Plenário. Após enfatizou que sobre o comentário do
presidente acerca do transporte coletivo para Passos disse que constantemente estão buscando soluções e
que não acha justo o valor solicitado pela empresa Cisne de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pois assim o poder
público estaria arcando com os custos com o óleo e o motoristas e que a empresa viria apenas para ganhar
de graça dinheiro da prefeitura. Disse que o correto é se a empresa não quer fazer esta linha que abra mão
dela. Em seguida o vereador Aparecido Donizete Rosa Amaral que após cumprimentar a todos fez
requerimento ao Executivo requerendo que o município celebre contrato com a AMEG com o objetivo de
ser prestado serviços de máquinas pesadas nas estradas municipais. Em seguida disse que recebeu
denúncia que a máquina do município estaria prestando serviços na comunidade sagrada família e solicitou

que o prefeito se manifestasse, pois, as estradas municipais estão ruins e estão precisando de
manutenções. Após fez requerimento a Diretora do Departamento de Saúde solicitando informações sobre
as vacinas. Em seguida o vereador Manoel Galdino fez os seguintes requerimentos: 1- Requer manutenção
na estrada que dá acesso a comunidade, em razão da grande quantidade de buracos que causam
dificuldades para o tráfego dos veículos. 2- Requer ao Executivo o cascalhamento da estrada que dá
acesso a propriedade do Sr. João Gustavo que estão enfrentando dificuldades de locomoção até a
propriedade necessitando de chegarem a pé em sua propriedade. Após no uso da palavra o vereador Ryan
Cesar Silva cumprimentou a todos fez requerimento ao Executivo com cópia ao chefe do Setor de
Máquinas e Desenvolvimento Rural Sr. Ronaldo Leão, requerendo que sejam avaliadas as possibilidades
para colocação de cascalho próximo a ponte Maria Vilela e também próximo a propriedade do Sr. Toninho
Paulista, iniciando na entrada do João do Mato. Sobre os projetos iria aguardar a discussão e votação deles.
Em seguida o vereador Ernane Moreira cumprimentou a todos e fez requerimento ao executivo
solicitando a construção de boca de lobo na Rua José Antunes de Melo com o objetivo de conter as
enxurradas que causam acúmulo de areia e pedras na esquina daquela rua com a Rua vereador Paulo
Ferreira próximo ao bar do Lica, podendo causar graves acidentes. O presidente vereador Roni fez
agradecimento ao chefe do setor de máquinas, Sr. Ronaldo pela presteza em realizar a limpeza dos
manilhamento na entrada da pousada água azul, que na segunda-feira ele o informou sobre esse serviço e
na terça-feira de manhã o serviço foi realizado. Aproveitou para também parabenizar os Sr. Edivaldo e
Nivaldo e todos os servidores que têm feito trabalho muito bonito nas margens das estradas que são a
imagem da cidade. Inscrito para fazer o uso da palavra usou a tribuna o Prefeito Adenilson Queiroz que fez
os seguintes esclarecimentos: Quanto ao requerimento do vereador Ryan para atendimento a todas as
crianças pelo psicólogo e fonoaudiólogo disse que esses atendimentos já são realizados, no entanto, se
reunirá com a diretora do departamento de saúde para que o que for possível melhorar deverá ser feito.
Sobre questionamento do vereador Dárcio sobre cessão de espaço para construção de construção de
igreja para chegada de santos Reis. Disse que não podem ceder espaço mesmo que por concessão pois no
mandato passado esta questão foi bastante debatida e que foram procurados por diversas vezes com esse
objetivo e que segundo parecer jurídico cessões para templos são vedadas pela justiça e que inclusive
houve manifestação do ministério público sobre a ilegalidade desta ação, tanto a cessão quanto construção
para templos são vedadas pela legislação. Enfatizou a importância do oficio do vereador Gabriel Queiroz
aos deputados para envio de recursos financeiros para aquisição de máquina de beneficiar de café e que
acredita que este pedido deve ser no âmbito federal em que há projeto do Deputado do Emidinho Madeira
que dispõe sobre isso e que a hora de pedir é agora, assim como a solicitação do vereador Moacir para
aquisição de Vans. Sobre conveniar com a AMEG para prestação de serviços com máquinas nas estradas
requerido pelo vereador Amaral disse que o tipo de máquina que precisam será liberada apenas após o
mês de junho, uma vez, que atendem 22 municípios e que apesar de achar o custo alto, em razão da
necessidade farão este esforço. Quanto a disponibilização da máquina Patrol para prestar serviço na
fazendinha disse que o serviço foi pequeno de umas duas horas e que foi feito convênio com o município
de Passos e que somente após isso, ele liberou esse serviço, enfatizou que a instituição é beneficente e que
recebe muitos internos de Fortaleza de Minas e que acredita que nada mais justo essa troca, pois não
fazem apenas para ajudá-los, pois quando precisamos deles recebemos ajuda também. Quanto as vacinas
disse que a dificuldade para aquisição das vacinas se dá para o país todo e que na semana anterior foi
liberado pelo senado sobre a presidência do Senador Rodrigo Pacheco foi aprovada Lei que todos os
municípios poderão comprar as vacinas e em seguida foi feita reunião e os pré requisitos foram
preenchidos e que quando tiverem acesso a essa compra irão realiza-la pois temos dinheiro para comprar e
imunizar a população de Fortaleza de Minas assim que for liberado. Quanto a prestação de contas das
obras do Estádio Tio Veio, disse que a mesma fica disponibilizada no portal transparência da prefeitura,
porém trouxe cópia impressa para ser entregue nas mãos do vereador requerente Aparecido Donizete Rosa
Amaral e que o mesmo consiga repassar em rede social a maneira que é feito. O vereador Amaral
agradeceu os esclarecimentos dados pelo prefeito. Em seguida o prefeito teceu esclarecimentos sobre o
transporte coletivo, disse que foi procurado pelo radialista Dirlei Freitas que questionou se ele queria
direito de resposta da entrevista dada por cidadão fortalezenses acerca do transporte coletivo para a
cidade de Passos, sendo respondido que sim, e que foi dada impressão pelo outro que não estariam
fazendo nada, disse que conseguiram por intermédio do deputado Cássio Soares reunião com membros da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, no dia 09 de março, e o diretor da entidade
informou que dentro de duas semanas o problema seria resolvido, assim até a terça do dia 30 deste mês
estariam dentro do prazo solicitado. Enfatizou que foi solicitado junto a SEINFRA que se a empresa CISNE
não quiser ou não puder (pois entende que ninguém é obrigado a trabalhar se está tendo prejuízos)
continuar a prestar o serviço que eles liberem a linha para que outros que tenham interesse possa fazer o

serviço, e que o que for melhor, será realizado pelo município, após orientação do Ministério Público
acerca da legalidade. Disse que podem avaliar se será feito pela prefeitura ou em parceria com alguma
empresa. Relatou que na época da mineradora a empresa Cisne não reclamava pois era uma boa época
para fazerem dinheiro e não baixavam a passagem pois não podiam fazer o transporte na modalidade
circular como é feito na cidade de Itaú, no entanto, agora não querem ou não pode por causar prejuízo e
que foi isso o questionamento feito junto ao SEINFRA. Concluiu relatando que estão confiantes e que
dentro dos próximos dias terão uma resposta, e que podem comprovar que desde novembro estão
tentando essa reunião que foi desmarcada várias vezes. O vereador Roni solicitou que fique claro que o
legislativo também tem se empenhado ao máximo pois tem o mesmo interesse em resolver a questão a
favor da população, tendo o prefeito concordado e que justiça seja feita pois o legislativo tem feito o que é
possível. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão do Projeto de Lei nº 06/2021 que
dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente do município e dá outras providências, o
qual após liberado pelas comissões permanentes foi aprovado por unanimidade. Discussão do Projeto de
Lei nº 07, de 12 de março de 2021. “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da
Constituição Federal, regulamentado na forma da lei federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá
outras providências”. Foi solicitada pelo plenário o regime de urgência especial a qual foi aprovada por
unanimidade, após o PL nº 06/2021 foi liberado pelas comissões permanentes das Câmara e colocado em
votação em turno único foi aprovado por unanimidade de votos. Votação dos requerimentos
apresentados, o vereador Amaral solicitou a retirada do requerimento a diretora do departamento de
saúde solicitando informações sobre as vacinas por entender que foi respondido nesta reunião pelo
prefeito. Os demais requerimentos foram aprovados por unanimidade. Concluída a sessão o Presidente
convocou para a sétima reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta
legislatura a realizar-se no dia 5 de abril de 2021 às 19h, na sede da Câmara Municipal, declarando
encerrada a reunião, e lavrada a presente ata após aprovada será assinada pelos
presentes._______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

