
ATA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 21 DE MARÇO DE 2022. 

Presidência do vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Ernane Moreira Dias (PSB), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues (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 à disposição a ata da 
reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. Antes de passar para o pequeno expediente o Presidente 
concedeu por cinco minutos a palavra ao cidadão Fernando Pereira (Fernando Meleiro), para que pudesse se 
manifestar, o qual disse que estava em busca de informação junto aos vereadores. Que o prefeito está 
presente nesta reunião e as vezes ele pode informar. Comentou que as vezes não é sabido por esta Casa, que o 
município recebeu uma caminhonete em 2021 destinada para a defesa civil, e até então, esta caminhonete não 
foi utilizada para a defesa civil e está sendo utilizada no setor de obras e pelo que este cidadão sabe, o recurso 
foi enviado para a defesa civil. Questionou se a defesa civil está ativa/atuante, quem são os membros da defesa 
civil (coordenador de demais membros), pois, inclusive comentou nesta Casa na última reunião que aqui esteve 
de um acidente natural acontecido devido as chuvas, que neste dia houve atraso na reunião, alagou as 
margens do Córrego Quim Brito, próximo de sua residência, inclusive a água chegou a invadir a casa, mas, 
graças a Deus este cidadão não teve percas, porém, os vizinhos tiveram. Que procurou a defesa civil. Que no 
posto de combustível da cidade também houve alagamento, tendo procurado os demais afetados para saber se 
a defesa civil havia feito visita. Tendo recebido resposta que não, e que em sua casa também não estiveram, 
que nas residências dos senhores Zinho e Luzia do Zé Perobas, também não foi feita visita da defesa civil a qual 
trabalha com orientação e prevenção em áreas que podem estar em risco, podendo trazer perdas após a 
ocorrência de enchentes. Comentou já ter sido membro da defesa civil, que conseguiram vários recursos para o 
município, que no atual Plenário existem vereadores que lembram disso, pois conseguiram pontes para o 
Bairro Areias, e também através da defesa civil, conseguiram cestas básicas, tendo se lembrado que a época o 
coordenar era o Sr. Marcos de Jesus Germano (Marcão). Comentou que deve ser muito bem elaborado 
documento a ser encaminhado para a defesa civil do Estado para que este recurso chegue até o município. 
Mas, em relação a inundação, não houve a visita da defesa civil. Salientou que antes desta enchente, havia 
acontecido incêndio justamente na residência do Sr. Marcos de Jesus Germano, e conforme este cidadão 
informou ao Sr. Fernando, também não houve visita da defesa civil. Em seguida relatou que há duas semanas 
sua casa pegou fogo, que a parte superior de sua residência queimou quase que totalmente e também não 
teve visita da defesa civil. Disse que em sua opinião o bem vem para determinado setor e não está sendo 
utilizado de maneira correta. Que já foi vereador e entende que a função de cada vereador, é a de fiscalizar. 
Comentou que já procurou alguns vereadores para falar a respeito disso porque entende como cidadão, ser um 
agravante muito sério e por isso faz este apelo em especial ao prefeito presente na reunião para que sejam 
manejadas as coisas da maneira correta. Outra situação é que o município também recebeu um veículo Spin 
em 2021 para a área da saúde, o qual foi utilizado pelo prefeito por vários dias, e este cidadão não sabe por 
qual motivo já que o veículo veio para o município para ser destinado para a área da saúde. Disse que não sabe 
se estava sendo feito teste drive ou o que era, porém, entende que este veículo deveria ter vindo já com teste 
drive de fábrica, que o Estado fez este teste porque tal veículo deve ter vindo através do Estado. Deixou claro 
que gostaria que fiscalizassem mais, porque a situação é séria e a função dos vereadores nesta Casa é legislar, 
fiscalizar. Que sabe que a função da população também é fiscalizar, cobrar dos vereadores, que as vezes não 
sabem e que só vão saber depois que acontece por várias vezes. E disse que gostaria de cobrar dos vereadores 
fosse feita uma fiscalização mais de perto porque senão, não somente este cidadão, mas, conforme já ouviu, 
várias outras pessoas, estarão vindo várias vezes na Câmara fazer este tipo de cobrança. Relatou que o povo 
confia nos nove vereadores, prefeito e vice que tem que segurar a onda, lutar por recursos por quatro anos, 
mas, que estes recursos sejam bem distribuídos e bem utilizados. Após relatou saber que é mérito dos 
vereadores votar ou não votar favorável ou não. Parabenizou de antemão os vereadores Ryan Cesar, Aparecido 
Amaral, Manoel Galdino e Ernane Dias, que analisaram bem o projeto de lei nº 06/22 que teve um parecer do 
assessor jurídico desta Casa, Dr. Laio, e estes vereadores seguiram este parecer jurídico, que na opinião deste 
cidadão, a situação ficou ruim, tendo pedido desculpas ao Presidente da Câmara, vereador Darcio Neto, pois, o 
mesmo desempatou a votação, quando o parecer dele foi contra a votação do projeto referente a mudança do 
cargo de tratorista para operador de máquinas. Tendo ressaltado que o servidor trabalha como operador de 
máquinas, mas, não é operador de máquinas e que atualmente está trabalhando de motorista. Disse que irá 
verificar se este cidadão irá trabalhar com máquinas, e se vai haver máquina para ele trabalhar direto. Em 
seguida falou diretamente ao prefeito, pois, todos sabem que estão saindo de um período de chuvas, e que 



entrando no período de estiagem, que o executivo reveja com atenção a possibilidade de contratação de mais 
uma máquina patrol para estar fazendo a manutenção das estradas do município. Disse que está fazendo este 
pedido em nome da população rural, bem como, muitos da zona urbana que também fazem uso das estradas 
frequentemente. Solicitou fosse dada manutenção mais rápida nas estradas porque a situação está difícil para 
todos, quando se tem que consertar veículos, até mesmo os veículos da prefeitura que transitam diariamente 
irão se danificar mais se as estradas estiverem ruins. Após disse que o atual prefeito já foi vereador e sabe qual 
é a função de um edil. Agradeceu a Deus e a todos pela oportunidade. No uso da palavra O PRESIDENTE 
agradeceu a presença do cidadão Fernando Pereira e disse que as portas da Câmara estarão sempre abertas. 
Justificou sua votação, que como Presidente teve que desempatar a mesma, disse que votou consciente do que 
estava fazendo. Quanto a máquina patrol respondeu ao cidadão Fernando que sempre os colegas vereadores 
estão sempre pedindo a manutenção das estradas, e estão sempre cobrando esta questão do prefeito 
também, junto a AMEG, porém, para terceirizar o custo é alto. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE,  O 
PRESIDENTE informou a todos os presentes e ouvintes que a partir desta data, os cidadãos que necessitarem 
de cópia de qualquer documento nesta Casa, bem como, do uso do espaço da Câmara para a realização de 
algum evento, que estas solicitações deverão ser feitas por escrito através de ofício como sempre ocorreu 
nesta Casa de Leis e que o objetivo, é trabalhar da melhor forma possível, atender a população e estar 
documentado, pois, por ser uma Câmara deve ter todo um respaldo. Deixou claro que não será negado nada a 
ninguém mas que a Casa deve também estar documentada. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A 
VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ, comentou sobre fala do cidadão Fernando Pereira, relatando 
que com relação a votação do Projeto, o cidadão já esteve nesta Casa como vereador, e sabe que logicamente 
é mérito do vereador independente do parecer do advogado. Disse que já trabalharam juntos como 
vereadores, que já foram contrários a alguns projetos e favoráveis a outros. Quanto ao parecer sobre o projeto 
que o vereador está dizendo, a Comissão é composta pelos vereadores Ernane, Gabriel e Ryan. Que perguntou 
em reunião do Plenarinho e não foi apresentado nenhum. Tendo questionado ao vereador Ernane, como 
presidente da comissão, se foi apresentado o referido parecer, respondido que foi solicitado em Plenário ao 
assessor jurídico da Câmara. A vereadora relatou que em reunião de comissão houve uma discussão entre 
todos, e mais uma vez perguntou se existe parecer jurídico por escrito sobre o assunto porque a mesma não 
viu nenhuma documento. Respondido pelo vereador Ernane Dias que no papel não há parecer, que apenas foi 
esclarecido verbalmente para todos os vereadores. Dito pela vereadora Cida que na realidade no plenarinho 
ocorreu uma discussão sobre o projeto e o mérito dos vereadores, e que por isso não entendeu a colocação do 
vereador Fernando Pereira e que se o assessor jurídico quiser comentar algo a respeito que o mesmo poderia 
ficar a vontade. Em seguida disse que gostaria de fazer um pedido e gostaria de uma certa atenção. Que irá 
fazer em forma de requerimento, mas, como o prefeito está presente, se o mesmo responder, nem será 
preciso ser feito por escrito. Comentou sobre o parquinho do CEMEI, relatando que já houve retorno das aulas 
e que este parquinho é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Tendo ainda, ressaltado que o 
parque interditado é de ferragem, existe grade cercando, por isso gostaria de atenção especial do prefeito 
porque o parque é importante naquele local já que faz parte do desenvolvimento principalmente das crianças 
de três a cinco anos de idade, os quais necessitam deste horário de brincar e se interagir mais. Fez 
requerimento ao executivo, tendo solicitado certa atenção do prefeito, requerendo a substituição do 
parquinho infantil do CEMEI o qual está interditado por ser de ferragem. Requer seja substituído por outro 
adequado legalmente uma vez que o parquinho é de extrema importância para o desenvolvimento das 
crianças. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, relatou que sobre o projeto de lei que votaram, foi favorável 
porque entende que o servidor Brizola trabalha na máquina há muito tempo e está ilegal, e na opinião do 
vereador deveriam analisar conforme o vereador Francisco Ronivaldo falou porque cada caso é um caso, e 
poderá surgir outras oportunidades de outros servidores e os vereadores tentarem legalizar. Disse que não é 
perseguição e nem querem prejudicar ninguém, pois, os vereadores querem o melhor para o município, o 
melhor para o progresso de Fortaleza de Minas. Que votou o projeto pensando no melhor, que acertaria a 
situação dos patroleiros. Tendo dito que o servidor Junilson também irá ficar a disposição do prefeito para 
trabalhar na máquina. Em seguida comentou que há alguns dias já foi feito requerimento referente a limpeza 
das sarjetas de toda cidade. Que presenciou duas pessoas fazendo esta limpeza, carpindo a guia da calçada, 
tendo se sentido envergonhado e informado à estas pessoas que a prefeitura iria fazer este serviço, que está 
sendo programada a realização da mesma. E estas pessoas lhe responderam que as sarjetas estão muito sujas, 
que quando chove o mato faz com que fiquem parados ciscos junto ao mato da guia. Fez requerimento ao 
executivo com cópia para o chefe do setor de máquinas, requerendo seja realizada a limpeza de todas as 
sarjetas da cidade de Fortaleza de Minas. Que possam agilizar este serviço. O VEREADOR MANOEL GALDINO, 
fez requerimento ao executivo requerendo seja realizada operação tapa buracos, na Rua José Antunes de 
Melo, mais, especificamente, no fim da referida Rua, próximo da residência do Sr. Vicente Ferreira. 
Justificando que neste local há muitos buracos e existe dificuldades de trafegar. Salientou que este é um 



pedido do Sr. Vicente devido as dificuldades de passar pelo local. O VEREADOR ERNANE DIAS, iniciou sua fala 
agradecendo ao prefeito por terem atendido pedido feito através de requerimento referente a manutenção 
próximo da Mercearia do Pedrinho. Em seguida disse que não faria requerimento tendo em vista a presença do 
prefeito na reunião, e relatou que subindo para o Bairro Córregos para sair no Jesus Boiadeiro, há mata burro 
que está com ripa quebrada. Tendo solicitado verbalmente ao prefeito que fosse feita troca da referida ripa. 
Em seguida o vereador relatou que há algum tempo quando foi vereador, conseguiram madeiras na Usina de 
Passos, tendo questionado que se forem novamente e se a empresa der a madeira se a prefeitura tem como ir 
ao local pra retirar tal madeira. Disse ter uma boa abertura na usina açucareira e que deviam fazer em forma 
de ofício. Após solicitou fosse feito ofício neste sentido, tendo o vereador sugerido que o ofício fosse 
encaminhado em nome do Plenário e os demais vereadores concordaram. Relatou que da outra vez o 
município foi agraciado com bastante madeira, e ainda disse que se algum vereador quiser poderá ir com ele 
protocolar este ofício pessoalmente e as vezes conseguem estes eucaliptos para ajudar a administração. Pediu 
a palavra o vereador Moacir Queiroz e questionou se foram substituídos os donos do local, o vereador Ernane 
Dias disse que não saberia informar com certeza mas que achava que sim. Dito pelo vereador Moacir que pelo 
jeito ocorreu esta troca porque tem visto em Passos pessoas que trabalham no local utilizando uniforme 
diferente. O VEREADOR APARECIDO AMARAL, disse que gostaria de aproveitar a presença do prefeito para 
comentar que recebeu ligações de algumas pessoas as quais relataram que nas paredes da Policlínica estão 
aparecendo bolores pretos. Disse que não irá fazer requerimento mas gostaria de pedir verbalmente ao 
prefeito fosse verificada a possibilidade de realizar pintura. Em relação a manutenção das estradas, disse que 
se houvesse possibilidade de serem feitas com mais rapidez porque a situação está ficando cada vez mais 
complicada. Disse que também não iria fazer requerimento sobre este assunto mas que gostaria que o prefeito 
respondesse isso no momento de sua fala. Sobre o que o Sr. Fernando Pereira comentou em relação a votação, 
disse que já passou, e para este vereador está bom e que com certeza irão ver certinho, tendo direcionado esta 
fala ao vereador Ernane Dias, além do que o prefeito também irá responder sobre este assunto no momento 
de sua fala, bem como, sobre os outros assuntos comentados pelo Sr. Fernando Pereira. Em seguida O 
VEREADOR RYAN CESAR SILVA, fez requerimento ao executivo requerendo seja verificada possibilidade de 
estender o atendimento do médico ortopedista, Dr. Ricardo, para que o profissional possa atender a cada 
quinze dias, visto que o médico presta atendimentos no município mensalmente. Salientou a excelência dos 
atendimentos deste médico, tendo ressaltado que a cidade somente ganha como profissionalismo dele. 
Justificou que o pedido de os atendimentos serem a cada quinze dias se dá porque as vezes algum cidadão 
pode se machucar, ou necessitar do atendimento deste profissional e aguardar trinta dias para a vinda do 
mesmo, é difícil. Requer seja verificado junto ao médico se o mesmo possui agenda disponível para estar 
realizando esta mudança no atendimento no município, tendo em vista, ser bastante requisitado pelo 
profissional que é. Frisou que se caso o prefeito responder o requerimento na tribuna, que o mesmo poderá 
ser retirado. Salientou que se consultou com este profissional por duas vezes e que algumas pessoas também 
já elogiaram os atendimentos do médico. Após disse que gostaria de deixar registrado em ata que nas reuniões 
anteriores fez ofícios para vários deputados solicitando apoio para aquisição de câmeras de segurança a serem 
instaladas nos pontos estratégicos das zonas rurais visando evitar os furtos de gado que vem ocorrendo. Que 
há poucos dias recebeu resposta de confirmação dos deputados Raul Belém e Antonio Carlos Arantes, e nas 
respostas mencionam que estarão lutando para dar apoio nesta questão, tendo o vereador dito que se Deus 
quiser irão conseguir, mais cedo ou mais tarde, a ajuda destes deputados para beneficiar toda população a qual 
merece coisas boas. Tendo enfatizado que mais informações que tiver sobre este assunto irá partilhar em 
Plenário. O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, sobre a fala do Sr. Fernando Pereira, ressaltou 
que em cima do Plenário cada um tem sua opinião, e que mesmo que não concorde com a opinião de alguns 
vereadores, é necessário respeitar. Que naquele momento votou, e se o projeto voltasse a Câmara, votaria 
novamente, porque se os dois servidores para os quais aprovaram o projeto de lei, dissessem que não iriam 
trabalhar de operador de máquinas, o prefeito teria que contratar dois profissionais da área e pagar os outros 
dois servidores que ficaram parados, e o custo do município seria maior. Disse que não devem se equivocar, 
porque existe um parecer do assessor jurídico da Câmara, dizendo que pode sim votar o projeto. Disse que são 
vereadores e que não estão fazendo as coisas a torto e a direito, conforme as pessoas estão imaginando. O 
vereador Francisco Ronivaldo relatou ter consciência do que fez, que se necessitasse faria de novo e que não 
interessa quem gostou ou não porque não deve olhar para si só. Relatou que o que acha mais complicado, em 
Fortaleza, inclusive recebeu muitas ligações é que a maioria dos funcionários olha para si próprio e não para 
geral, que se tiver beneficiando tal servidor ou setor, está ótimo, não há problema nenhum, mas, se fizer algo 
que é para o bem do município, que vai gerar economia para o município porém não beneficiou a todos, há uns 
outros que reclamam. Deixou claro que não está falando de modo geral porque para tudo tem exceção. 
Comentou que recebeu algumas ligações com reclamações e que gostaria de deixar claro que cada caso é  um 
caso. Pediu para que as pessoas parem de olhar para o próprio umbigo e olhar de modo geral. Deu exemplo de 



frase que ouviu há muitos anos da servidora Celina Peixoto, e que de todos os seus mandatos foi uma das 
frases mais bonitas que já ouviu, onde a servidora disse que não tem que se preocupar com o que fulano ou 
sicrano recebe, e sim deve se preocupar com seu salário, com o que a mesma ganha e se não tiver satisfeita, vê 
o que faz. O vereador Francisco Ronivaldo disse que nunca vai se esquecer desta frase da servidora, porque a 
maioria dos servidores olha somente para o próprio umbigo, se estiver sendo beneficiado ótimo, se não 
sempre há problema. Frisou que tem consciência do que fez inclusive baseado no parecer jurídico do assessor 
da Câmara, que não era apenas contrário ao projeto. Pediu a palavra a vereadora Maria Aparecida para relatar 
que quando fala em parecer é porque, estão se apegando muito em um parecer, que a vereadora não sabe se é 
por escrito ou não porque não tomou conhecimento deste documento, no mandato anterior, mas que no dia 
da discussão do projeto esta vereadora perguntou se havia parecer por escrito, sendo respondido que não. A 
vereadora disse que independente, entende que os vereadores votam como quer, pois, cada vereador tem seu 
mérito. Que ninguém criticou o A ou B de ter ou não votado. Após agradeceu ao chefe do setor de máquinas e 
toda sua equipe pelo apoio e força, em especial pela construção de mata burro na propriedade do Dr. Ênio. Em 
seguida questionou ao prefeito sobre o programa mais genética, se o mesmo está em funcionamento em 
Fortaleza de Minas. Comentou que iria falar com o chefe do setor de máquinas nesta data mas não deu tempo 
e que se o prefeito quiser poderá responder, porém, gostaria de fazer requerimento ao executivo requerendo 
informações se as roçadeiras laterais, as quais, limpam as margens das estradas estão funcionando. Em caso 
afirmativo, requer seja realizado esse serviço em vários pontos das estradas rurais do município. Tendo 
justificado que ao vir de sua residência para a cidade observou que em vários pontos da estrada principal do 
Bairro Chapadão, há necessidade de aguardar veículo que vem em sentido contrário passar, para após dar 
seguimento na viagem, pois, o excesso de mato está fechando muito a estrada. É importante enfatizar que 
há cidadãos do Bairro que fazem trabalho de roçada destas margens, porém, deve ser verificada a legalidade 
para a possível contratação destas pessoas e realização deste serviço. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias 
para questionar se o município recebeu foram duas roçadeiras, respondido que sim. Quanto a contratação de 
pessoas para fazer este trabalho disse que não sabe se necessita de procedimento licitatório e que na fala do 
prefeito o mesmo poderá esclarecer. Em seguida também questionou ao prefeito sobre a lei do REURB que foi 
aprovada recentemente nesta Casa, se está em funcionamento, tendo dito que acredita que as pessoas estão 
indo atrás e está dando certo, por isso gostaria de saber do prefeito, se a questão está fluindo. Após disse que 
recebeu ligação nesta data questionando ao mesmo sobre a água da COPASA que o mesmo respondeu que não 
tinha conhecimento e que iria questionar aos colegas vereadores. Em resposta o vereador Ryan Cesar disse que 
na quinta-feira dia 17/03 houve problema, que procurou informações com o responsável da COPASA tendo 
sido respondido que queimou um fusível da bomba principal que bombeia a água até o reservatório. Tendo o 
vereador Francisco Ronivaldo questionado se então não será situação contínua e se o problema já havia sido 
resolvido, respondido que sim. Falou diretamente ao prefeito que sabe que é difícil, pois a administração está 
trabalhando com apenas uma máquina, que o município é grande, que necessita atender a todos pois os 
direitos são iguais, mas, que se houver oportunidade de contratar outra máquina seria bom porque as estradas 
estão bem defasadas inclusive o cidadão que faz o transporte escolar reclamou das complicações da estrada. 
Disse que as estradas de Fortaleza estão melhores do que as de muitos municípios mas que todos já estão 
acostumados com as estradas arrumadas e um pouco que estraga as pessoas acham falta. Pediu que assim que 
puder seja disponibilizada máquina, mas, o principal e este vereador acredita que seria o melhor é a limpeza 
das margens da estrada antes da ida da máquina porque desta forma os ramos já estarão secos ficando mais 
fácil de efetuar o serviço. Encerrando o vereador relatou que em relação a votação fez o que achava que tinha 
que ser feito, que o prefeito está presente na reunião e se o mesmo achar que há outros cargos independente 
do setor que necessitam de mudanças que serão favoráveis, que vai beneficiar o município e ajudar os 
funcionários, este vereador se entender estar de acordo também votará favorável. Que inclusive na área da 
saúde outro dia comentou de duas servidoras que não são agentes de saúde mas trabalham nesta função, e se 
o prefeito entender que há cargo nesta área que pode ser igualado e se o vereador entender que está certo irá 
votar. E conforme o vereador também falou, se o parecer o assessor jurídico for favorável ao que foi votado 
todos podem ter certeza que este vereador está nesta Casa para ajudar e se depender do mesmo para fazer 
algo para prejudicar as pessoas, todos podem ter certeza, pois está em seu quinto mandato, e a política nunca 
irá sair do mesmo, porém, politicagem com ele não existe. Outro detalhe muito importante para o vereador 
que ele sempre falou e fala é que a imagem da administração é o funcionário público, por isso, sempre 
respeitou qualquer um de qualquer setor e o que for preciso deste vereador fazer em prol dos servidores e do 
pessoal de Fortaleza podem contar com ele. Após O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ 
complementou a fala do vereador Francisco Ronivaldo relatando que os servidores não estão muito fora da 
função. Que motorista, tratorista, operador de máquinas é quase a mesma coisa, todos tem que ser habilitado 
para aquele serviço. Disse que os servidores são habilitados, e já trabalham na máquina e por isso votou 
favorável ao projeto. Comentou que o servidor conhecido como Brizola trabalha na máquina já há bastante 



tempo, é um bom operador, já trabalhou com ele no caminhão. Frisou que o servidor está trabalhando na 
máquina e que não é justo deixar o mesmo recebendo como tratorista, trabalhando na máquina, lembrando 
que se o servidor não quiser ir trabalhar irá ficar á toa no pátio e desta foram ficará mais caro. Em relação ao 
servidor Junilson, disse ser um bom tratorista, tem os cursos para fazer transporte escolar e está sendo 
aproveitado atualmente na área da educação. Pediu a palavra o vereador Francisco Ronivaldo para relatar que 
há muitos funcionários que estão reclamando e não atendem a população conforme estes dois funcionários 
atendem, e que se trabalhassem com amor, prazer e dedicação conforme os mesmos trabalham, as vezes até 
mereciam algo mais, porém não fazem nem o que é necessário, trabalham revoltados, não estão querendo 
trabalhar e sim prejudicar. Novamente pediu a palavra o cidadão Fernando Pereira para esclarecer que não 
está nesta reunião para falar mal daqueles que receberam a mudança do cargo, que veio falar sobre a questão 
da legalidade, porque são apenas dois servidores beneficiados e o município tem mais de duzentos 
funcionários. Frisou entender que está respondendo pela maioria dos servidores conforme o vereador 
Francisco Ronivaldo falou. Comentou que disse aos servidores que iria participar desta reunião, que está 
surpreso porque ouviu dizer que muitos servidores também iriam participar, mas, não compareceram, porém, 
isso não muda nada para o Sr. Fernando, porque é funcionário efetivo, passou em concurso, e os demais como 
os vereadores e prefeitos, são eletivos, que são quatro anos e se ganharem novamente continuam. Relatou 
que não veio na Câmara para falar mal do A ou B, nem do Sr. Brizola, nem do Sr. Junilson. Comentou que o 
Brizola é um ótimo funcionário, um ótimo operador de máquinas, e o Sr. Junilson, também é um bom 
funcionário, porém, o Sr. Fernando ainda não o viu operar uma máquina. Disse que o cargo foi votado, de onde 
o município, somente após quatro anos ou talvez mais, poderá fazer um concurso público, se por ventura 
voltar os tratores para o município. Lembrou a todos que isso foi o que falou da outra vez, se entrar um outro 
prefeito e quiser voltar os tratores para o município, não tem como, tendo questionado se terá que contratar 
tratorista. Tendo ainda ressaltado que a função de motorista é diferente da função de operador de máquinas e 
a função de operador de máquinas é diferente de quem trabalha com máquinas agrícolas. Disse que o 
Presidente sabe disso porque trabalha com trator. Após agradeceu a Deus mais vez e pediu que os vereadores 
analisem bem os projetos no momento de votá-los. Voltando ao assunto dos servidores o vereador Moacir 
relatou que o que entender que for bom para os servidores, estará pronto para ajudar obviamente o que 
estiver dentro da lei, pois, trabalham juntos há trinta anos, é amigo de todos e não tem intenção de fazer 
maldade para ninguém. Comentou que pode ocorrer de haver projeto que entende não ser viável votar e não 
irá votar, visto que o voto é livre. Em seguida falou diretamente ao prefeito relatando que já foi feito pedido 
mas que gostaria de refazer o pedido, pois, as pessoas que caminham sentido mineração, solicitaram a limpeza 
das margens do referido trecho, tendo citado as dificuldades de caminhar e também para os ciclistas que 
passam pelo local. Após agradeceu ao chefe do setor de máquinas, o filho do Sr. Jerra da Fazenda Catuaí, pois, 
solicitou ao mesmo madeira a qual foi cedida e o chefe do setor de máquinas com sua equipe construiu mata 
burro na descida do Sr. João Baquião o qual ficou de primeira qualidade. Disse que antes descia o local e era 
perigoso no período das chuvas. Agradeceu também ao operador de máquinas Adilson Coco, que estava nesta 
data fazendo ótima manutenção na estrada do Sr. Jesus Boiadeiro. Após O PRESIDENTE relatou que quanto a 
fala do vereador sobre a roçada lateral da pista, isso já foi solicitado pelo vereador Ernane inclusive este 
Presidente fez participação no requerimento porque também foi procurado neste sentido, e que estão 
aguardando o prefeito  e espera que atenda logo o pedido dos vereadores. Quanto ao programa mais genética, 
falou ao vereador Francisco Ronivaldo se lembrar que no inicio do mandato, conversando com o Sr. prefeito e 
devido a pandemia iria treinar uma pessoas, mas, no momento da fala do prefeito o mesmo irá relatar sobre o 
assunto que também é de interesse deste Presidente, pois, pelo fato de estar na área as vezes é cobrado por 
isso também. Em seguida o Presidente comentou sobre mais um furto mais uma vez no município. Disse que o 
chato é que quando entra nos grupos de whatsapp, ou quando pára na rua, ouve que o vereador e o prefeito 
não fazem nada e que a polícia não está nem aí. Comentou que estas falas criam certa indignação inclusive de 
querer discutir e diante desta situação, procurou o Sargento Moretti para que fosse esclarecido como é feito o 
trabalho da polícia militar, tendo o sargento respondido que isso é um trabalho da polícia e que este Presidente 
não poderia se preocupar com isso, porém, os vereadores são cobrados. O Presidente disse que convidou o 
sargento a estar presente nesta reunião para prestar esclarecimentos à população, porém, o sargento lhe 
explicou muito bem, e conforme foi falado por ele o Presidente irá esclarecer aos vereadores, aos demais 
presentes na reunião, e aos que acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Esclareceu que a polícia militar é 
chamada para fazer o boletim de ocorrência de qualquer tipo de acontecido. Que este boletim tem prazo de 
validade e vai expirar se a vítima não procurar a polícia civil. Que se no momento da elaboração do boletim de 
ocorrência houver suspeitos e forem ligando os dados, irão atrás e vão conseguir juntar o quebra cabeça e 
fazem a prisão. A partir daí, já é com a polícia civil, mas, se não conseguir desvendar quem é, o importante é 
que o boletim de ocorrência está feito, o qual será transferido para a polícia civil, o cidadão/vítima, deve pegar 
uma cópia deste boletim, tendo o Presidente que não é somente furto de gado, mas sim qualquer furto, o 



correto é denunciar, ir atrás porque é um direito do dono de recuperar. Frisando que todo roubo é roubo. Que 
ao pegar o boletim de ocorrência, devem procurar os funcionários da delegacia civil, Julio Cesar ou Marli 
Emídio, para que seja feita uma queixa-crime a qual será repassada o mais rápido possível para o delegado 
responsável. O Presidente pediu a todos que sejam acometidos por roubos ou furtos que façam esta queixa-
crime, pois é uma peça muito importante, porque depois de seis meses o boletim de ocorrência irá sair do 
sistema da polícia militar, mas, tendo uma cópia que contém o número do boletim, é possível recuperar o 
documento a qualquer hora. Explicou que quando é feita a queixa-crime na polícia civil o boletim de ocorrência 
permanece no delegacia enquanto não é encontrada solução, e quanto mais queixa-crime houver no 
município, mais o delegado e a polícia civil observarão a quantidade de problemas do município, desta forma 
agilizando os trabalhos de investigação. Pediu mais uma vez que sejam feitas as queixas, que não há 
necessidade de ir até São Sebastião do Paraíso porque há dois servidores na delegacia de polícia civil para fazer 
o serviço. Disse que conversou com estes dois funcionários nesta data e soube que está tendo procura para a 
realização da queixa-crime, mas, o Presidente entende que isso deve ser feito para qualquer tipo de roubo ou 
furto que acontecer porque se deixarem passar estarão deixando passar o ocorrido, e não pode. Relatou que 
falou com uma colega que fica com vergonha, respondido que não cabe ao Presidente fazer isso, que os 
vereadores tem que cobrar porém existem as limitações, assim como a polícia militar também é limitada a 
trabalhar até certo ponto, pois, isso é lei e norma da polícia, são hierarquias a serem seguidas. Outra situação 
que o Presidente entende ser importante para toda população é que se a pessoas estivar passando por algum 
local e ver algo suspeito, veículos suspeitos, que anotem a placa, e comunica a polícia militar que irá até o local, 
que se for pessoas de bem, está tudo certo, mas, se não for a PM irá fazer o trabalho dela. Comentou que a 
denúncia é muito importante, que há alguns dias viram algumas pessoas filmando umas propriedades, mas, a 
pessoa disse que não sabia nome e mais nenhuma informação e que apenas havia ficado sabendo do ocorrido. 
Comentou que quando há denúncia é mais fácil, que não está falando somente para os vereadores e sim para 
todos que estão ouvindo a reunião, porque as pessoas precisam de ajuda e que devem trabalhar em conjunto. 
No uso da palavra o vereador Ernane Dias comentou que algo que pode ser feito e que já foi feito seria a 
instalação de mais câmeras de segurança, as quais foram colocadas através da administração junto dos 
vereadores e que isso é um meio de estar ajudando inibir e descobrir muitos roubos. Continuando o Presidente 
disse que o vereador Ryan solicitou aos deputados assim como o prefeito também disse que está em busca de 
mais destes equipamentos para colocá-las em pontos estratégicos. Informou que os produtores rurais também 
estão se unindo para instalar câmeras, pois uma estrada que dá um seguimento para uma fazenda e neste 
trecho há vários proprietários, irão se unir e adquirir estas câmeras de segurança, que ajudam muito porém 
não resolve tudo. Pediu a palavra o assessor jurídico para complementar a fala do Presidente relatando que a 
PM e a PC, trabalha com indicadores de furto, roubos, estupros, tentativas e homicídio e todos os crimes que 
são praticados dentro do município, então a falta da comunicação para alimentar este sistema, diminui a 
quantidade de indicadores que irão entrar no mapa e isso é um indicador para que a polícia militar e civil 
possam operar de acordo com os dados que são lançados no sistema como estes indicadores ou seja os 
cometimentos de crimes na cidade. Deixou claro que a polícia militar trabalha com prevenção, então se 
acontecem furtos no município e não são feitos boletins de ocorrência a polícia deixa de ter indicadores para 
aumentar o efetivo da polícia militar e civil, e estar voltando os olhos para o município então para 
complementar a fala do Presidente, o cidadão que deixa de comunicar um furto ou um roubo, ou qualquer 
cometimento de crime, não está cooperando com a sua própria segurança porque se deixar de falar, os 
indicadores não serão aumentados, tendo ressaltado que melhor é a prevenção do que posteriormente ter um 
processo mais trabalhoso junto a polícia civil, então para o assessor está no papel de cada cidadão fazer a 
comunicação de um crime. Continuando o Presidente disse ainda que na conversa com o sargento Moretti, o 
mesmo citou a palavra "suspeitação", por exemplo, a pessoa ouviu dizer que foi fulano, mas, se o fulano souber 
que esta pessoa falar que foi ele, este fulano irá virar contra a referida pessoa. Que isso não funciona assim, 
pois, a pessoa suspeita que foi aquele fulano porque ele já é envolvido em alguns atos, ou seja, não houve 
acusação. Após comentou que em 19/03 era meia noite, já estava dormindo e seu telefone tocou, que uma 
pessoa que tem confiança no mesmo fez contato pedindo ajuda porque estavam matando uma vaca do 
vizinho, que não tinha como ir lá e que estava entrando em contato com a polícia mas não estava conseguindo. 
Que foi até a delegacia sendo atendido pelo sargento Vinicius o qual informou que já estavam no rastro do 
problema, porém, não era o que estavam pensando, e sim o vizinho que havia perdido a chaves e estava 
arrombando o cadeado da porteira e devido ao barulho que o cidadão fazia, o morador achou que estavam 
matando vaca. Enfatizou que o morador fez correto, entrou em contato, denunciou e a polícia foi até o local 
para averiguar. Mais uma vez pediu a população que independente do que foi furtado, que façam o boletim de 
ocorrência conforme citado pelo assessor jurídico porque quanto mais indicadores o município tiver, maior 
será a atenção dada pelas autoridades. Tendo se lembrado e informado a todos que foi feito ofício de autoria 
do vereador Ryan ao delegado regional pedindo mais apoio e segurança ao município. Esclareceu que os 



vereadores não estão calados com estes acontecimentos, mas, são limitados até certo ponto. Na sequência a 
vereadora Maria Aparecida relatou que o prefeito foi até Jacuí falar com o delegado, e que foi junto, o qual 
relatou que o efetivo de policiais é pouco, que estão fazendo o que pode, e que naquele dia mesmo viriam para 
a cidade, dois detetives para apurarem alguns casos suspeitos. Que o delegado falou que irá dar mais atenção 
ao município. Antes de passar para a ordem do dia o Presidente concedeu cinco minutos ao prefeito municipal 
para prestar esclarecimentos.  Em relação a fala do vereador Fernando Pereira sobre a defesa civil, respondeu 
que existe sim uma comissão composta pelo engenheiro José Geraldo, servidores: Nivaldo, Ronaldo, Maria, que 
são as pessoas responsáveis. Que quando o Sr. Fernando Pereira fala que a comissão não compareceu no dia 
da chuva que houve inundação, o prefeito respondeu que além das casas citadas pelo Sr. Fernando também 
inundaram a sua própria residência, a de sua irmã, as das senhoras Ruth e Carmelita, todas foram invadidas 
com água. Comentou não saber se estas pessoas foram atendidas, porque se foram ao menos comunicados, 
este prefeito não pode falar, mas, que a defesa civil está em atividade, está sim. Citou que na Escola Alzira 
Álvares está ocorrendo problema frequente e sério, e a defesa civil estava monitorando dia a dia, em dias 
chuvosos. Sobre o veículo Spin, disse que andou no mesmo por umas duas ou três vezes. Disse que este veículo 
estava com problema, que utilizou o  mesmo para ir a BH e na volta deu problema, por isso ficou na 
concessionária Chevrolet por vários dias. No uso da palavra o vereador Ryan Silva disse se lembrar desta 
passagem pois também estava presente. Continuando o prefeito relatou que o veículo permaneceu na 
concessionária por uns quinze dias e não estava com este prefeito o veículo. Que posteriormente utilizou por 
um ou dois dias o veículo porque o mesmo estava desocupado e como era para uma viagem maior, por ser 
uma veículo mais confortável utilizou o mesmo, e isso não trouxe nenhum prejuízo para a área da saúde. 
Quanto a aprovação de projeto de lei da mudança do cargo de tratorista para operador de máquinas, disse que 
para quem quiser acompanhar o raciocínio, é o seguinte: se o servidor conhecido como Brizola que está 
trabalhando há quase cinco anos com a máquina, se acaso ocorresse acidente, o que espera não presenciar 
isso nunca, e fosse até a justiça seria questionado os motivos de um tratorista estar em cima de uma máquina, 
porque o tratorista não sabe operar a máquina. Que então, estão somente regularizando para que o Sr. Brizola 
fique mais documentado e seguro. Sobre a máquina patrol disse que tem o compromisso de dois deputados 
federais para que traga essa patrol para o município. Que estão aguardando, pois, são pessoas que fizeram o 
compromisso, e dos quais confia na palavra dos mesmos. Sobre a visita feita ao delegado, Dr. Glauber, o 
mesmo falou da mesma forma dita pelo assessor e também o Presidente da Câmara, que tudo que for delito, 
deve ser comunicado para a PM ou PC dependendo do momento, porque o montante vai aumentando e a 
partir daí vão aumentando o cerco contra as pessoas, pois, se no prazo de um mês há entre três a quatro 
suspeitos, o juiz já vai ver com outros olhos quanto a expedição de mandato de busca e apreensão, e que 
quanto mais fatos conseguirem reunir, mais possibilidades haverá de as pessoas serem afastadas desta vida. 
Disse que um dia antes da visita ao delegado a PM esteve na prefeitura, onde falaram da mesma forma, 
relatando terem poucos efetivos, mas, os de Fortaleza, toda vez que há qualquer tipo de denúncia, vão atrás e 
já conseguiram capturar vários cidadãos. Comentou que de seu conhecimento o atual grupamento de Fortaleza 
é um dos mais atuantes que está vendo, porque quando são chamados vão rápido e não são daqueles de 
ficarem se escondendo, eles estão dando resposta. Após falou diretamente a vereadora Cida Queiroz, que 
também é responsável pelo serviço de cotações da prefeitura, dizendo-lhe que a mesma poderia cotar, que o 
executivo irá adquirir o parquinho para os alunos do CEMEI, dizendo que ficará nas mãos da vereadora que 
quanto mais rápido ela cotar mais rápido a compra será realizada. A vereadora parabenizou o prefeito pela 
atitude, disse que irá orçar e se passar do valor, terá que fazer licitação. Tendo agradecido o prefeito e 
informado as crianças do CEMEI as quais merecem, que já está prometido o parquinho dizendo que estas 
crianças estão ouvindo a reunião. Em seguida falou ao vereador Gabriel Queiroz que conforme falado a duas 
reuniões anteriores, a prefeitura está aguardando porque dia 23/03 haverá licitação, contará com equipe que 
irá fazer serviço de limpeza nos campos de futebol, as ruas, e as estradas. Disse que prestando este 
esclarecimento também já responde os questionamentos dos vereadores Ernane e Francisco Ronivaldo. Disse 
que este tipo de serviço não é possível incluir na folha de pagamento, então apesar de ficar um pouco mais 
caro, estão contratando empresa, mas, ao menos darão esta resposta tanto para os vereadores, quanto para a 
população. Sobre o pedido do vereador Manoel referente a Rua José Antunes de Melo, questionou se os 
buracos são no asfalto ou na parte de terra. Respondido que é no final da Rua, próximo da propriedade do Sr. 
Reginaldo Lebrinha, dentro do asfalto, tendo o prefeito respondido que irá solicitar ao responsável para olhar 
esta questão. Quanto a manutenção de mata burro vindo dos Córregos passando pelo Jesus Boiadeiro, próximo 
do Sr. Silvio, citado pelo vereador Ernane, irá solicitar ao chefe do setor de máquinas para que seja feita a 
manutenção. Quanto a fala do vereador Ernane de que foram na usina e que o município ganhou madeira, o 
prefeito disse que na época foi muita madeira doada para o município, que durou muito tempo, porém, não 
sabe se tem madeira que dê para fazer os caibros de mata burro mas tudo que vier, é bom para o município. 
Informou que soube que a Usina Itaiquara foi vendida para a Usina Ipiranga, porém, não sabe se a fazenda que 



pertence a usina e está no município de Fortaleza também foi vendida mas provavelmente deve ter alguém da 
equipe anterior que está lá. Dito pelo vereador Ernane que o servidor Ronaldo disse que estavam com 
dificuldades para retirar a madeira, dito pelo prefeito que devem verificar porque as vezes não tem condições. 
Em relação a manutenção das estradas rurais a máquina está fazendo dentro do que é possível, que tentou 
contratar uma patrol, não conseguiu porque todos os municípios da região alugaram. Disse que fez contato 
com várias pessoas, mas, não conseguiu sendo informado que poderiam apenas após o mês de abril, aí já não é 
mais interessante. Pediu a palavra o vereador Moacir Queiroz que questionou o prefeito o porque o mesmo 
não coloca dois operadores para trabalhar na máquina, o primeiro começaria de manhã e iria até as treze e 
após o outro começaria as treze e iria até mais tarde. Respondido pelo prefeito que até poderia dar certo, mas 
que a máquina está permanecendo muito quebrada e se forçar muito daí não terão o serviço é de jeito 
nenhum. Que as vezes poderia quebrar de qualquer forma, mas, existe situação complicada que é o fato de a 
partir do momento que mudar de operador o outro poderá dizer que se fosse com ele o problema não 
aconteceria e que quebrou foi porque trocou de operador. Relatou que o serviço com a patrol está 
caminhando bem, que o servidor Adilson coco que está de operador e está rendendo bastante e por isso 
entende ser melhor fazer algo para forçar e depois dar problema. Sobre o programa mais genética disse que já 
recebeu uma visita do Sr. conhecido como Guruta, e que no dia 25/03 receberá uma pessoa de Jacuí para 
conversarem porque quer contratar um veterinário para fazer a inseminação, porque a administração está sem 
nenhum crédito com o produtor sobre inseminação, porque ficou muito a desejar, houve parada e não 
conseguiram treinar outra pessoa, então irão tentar contratar uma pessoa que irá trazer segurança para os 
produtores, além disso irão contar com aparelho de ultrasson para saber da situação da vaca visando levantar 
este projeto porque, é um projeto de muita qualidade para o produtor rural, porque mesmo sendo um 
profissional da área o máximo que consegue é de 60% e se conseguirem fazer isso no município, os produtores 
voltam a ter credibilidade e ter um ganho muito grande para os produtores. Em relação ao projeto do REURB 
disse que fez visita em São Sebastião do Paraíso, e receberam visita de pessoas de outra cidade vizinha, e nesta 
data também aconteceu uma reunião então o mais rápido possível, estará legalizando para tocar este projeto, 
que na opinião do prefeito é um dos mais importantes que tem, pois, conseguir regularizar documentação de 
casas que já existem há dez, vinte ou trinta anos, para a população é muito bom. Pediu novamente a palavra o 
vereador Moacir Queiroz para lembrar o prefeito sobre o mata burro do Sr. Vardo, respondido que passou para 
o chefe do setor de máquinas, porém estão com dificuldades em relação a madeira. Disse que o Sr. Ronaldo já 
conversou com o Sr. Vardo e que de imediato assim que surgir alguma madeira o mata burro será feito. Dito 
pelo vereador Moacir que o Sr. Vardo falou que pode fazer, dito pelo prefeito que as vezes podem colocar 
mata burro de ferro porque no local não vai passar muita coisa pesada, e se for passar pesado usa a porteira. 
Após o prefeito disse que está a disposição, que o que os vereadores precisarem está as ordens e que mais 
uma vez gostaria de agradecer a todos. Tendo o vereador Francisco Ronivaldo dito que não está querendo ser 
chato mas apenas está querendo buscar informações sobre o transporte escolar dentro da cidade, se está 
quase para ser disponibilizado. Respondido pelo prefeito que também está em fase de contratação, que estão 
tentando ver se contratam o Sr. Valdeci ou um dos outros cidadãos que já estão fazendo o transporte de forma 
particular. Após o prefeito informou a todos que a Escola Estadual terá tempo integral, então, será uma conta a 
mais que o município terá que fazer porque muitos irão embora apenas a tarde. Antes de encerrar o Sr. 
Fernando Pereira disse que soube que as piscinas do Clube foram repassadas para uma associação, respondido 
pelo prefeito que isso não procede. Tendo o Sr. Fernando solicitado fosse verificada situação de cano de água 
de chuva que tem jogado água direto dentro da piscina, além do que no local também há muitos bombos que 
podem causar doenças. O Prefeito respondeu que não sabia que a água estava caindo direto, que sabe que tem 
uma caixa, e que era utilizado, mas que cair direto não é de seu conhecimento mas já irá passar para o 
responsável para estar verificando. Antes de encerrar mais uma vez o vereador Francisco Ronivaldo disse há 
alguns dias recebeu ligação já a noite, a respeito da quadra do Bairro Bom Jesus relatando que estavam 
cortando a tela com alicate e levando a mesma embora. Com a palavra o vereador Ryan Silva relatou que 
esteve no local e verificou que há trechos do local que está faltando tela. Dito pelo prefeito que estas coisas 
são trazidas ao seu conhecimento que tem que correr atrás e tentar fazer de tudo para que não aconteça. Na 
sequência o prefeito disse que sobre o PL de apreensão de animais que foi aprovado, que já houve umas três 
ou quatro apreensões, e que pede a população que não deixe na rua porque infelizmente ou felizmente porque 
há dois ângulos a serem vistos, os animais serão presos. Disse que a prefeitura está conectada direto com a 
polícia que faz o boletim de ocorrência, ajuda inclusive na condução e fechamento do animal. Pediu o apoio da 
população, disse ser caro, e que se prender não irá tirar sem que acertem os gastos e por isso entende que é 
hora das pessoas se conscientizarem. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para agradecer a presença do 
Sr. Fernando Pereira, disse que o mesmo já esteve no Plenário, que já trabalharam juntos e que sabe da 
seriedade dos vereadores com relação aos serviços dos mesmos. Disse ter ficado muito agradecida porque 
além da fiscalização dos vereadores, tem também da população, que assim como o prefeito dá abertura de 



levar os problemas até ele ou até mesmo respondendo, a vereadora entende que assim como o cidadão 
Fernando Pereira esteve nesta Casa para pedir esclarecimentos, outras pessoas poderão fazer o mesmo, tendo 
dito que a exigência da Casa para se pronunciar é apenas a de fazer inscrição com antecedência. Disse que o Sr. 
Fernando não esteve nesta Casa para brigar e por agradece porque sempre poderá trazer os anseios e falar 
com os vereadores. Em resposta o cidadão Fernando disse que esta é sua maneira de trabalhar, sempre 
estando perto do povo, tendo agradecido os vereadores e dito que veio falar sobre a caminhonete da defesa 
civil porque não acha correto pois uma vez que ela está no setor de obras deve estar sendo abastecida por este 
setor. A vereadora Maria Aparecida disse que os vereadores poderiam verificar e trazer a resposta em reunião. 
O Presidente disse que seu pronunciamento seria com base na fala da vereadora Cida Queiroz ressaltando que 
a Câmara está de portas abertas para qualquer pessoa porque isso é importante pois ajuda os vereadores e o 
prefeito na administração. Antes de encerrar o Presidente questionou aos vereadores se a resposta do prefeito 
sobre a fala do Sr. Fernando foi coerente, ou se querem fazer algum requerimento ao prefeito para estar 
esclarecendo melhor. Perguntou se os vereadores estão satisfeitos e se a resposta do prefeito foi de 
entendimento dos vereadores. Em relação a questão do abastecimento, o Presidente disse que irão 
averiguar.Pediu a palavra o vereador Ryan Silva para relatar que sobre o cano que está jogando água nas 
piscinas, que em 2016 quando uma associação tomava conta do clube, este cano foi colocando saindo do 
telhado do clube e caia nas piscinas e era uma tubulação de 100, porém, não sabe se agora existe outro. 
Respondido pelo Presidente que o prefeito se encarregou de ver isso o mais rápido possível. Em relação ao 
questionamento feito pelo Presidente aos vereadores, a vereadora Cida Queiroz disse que o cidadão Fernando 
Pereira está presente na reunião, ouviu os esclarecimentos, teve a oportunidade dada pelo Presidente de 
voltar a falar com o prefeito e por isso entende que está de bom entendimento, e qualquer coisa são os 
vereadores que irão trazer as respostas e o cidadão pode estar procurando a Casa posteriormente para 
maiores informações. Pediu a palavra o vereador Moacir para falar sobre o veículo Spin, relatando que aquele 
veiculo veio para a secretaria de saúde, no caso para a diretora do departamento de saúde Edina, mas quando 
o veículo chegou a servidora disse que poderia passar o carro para viagens da saúde porque ela não precisava 
de carro e se precisasse usaria o dela particular. Disse que atualmente quem dirige o veículo é o Sr. Israel que é 
um veiculo bom para viajar, confortável. Sobre o furto e o policiamento, o vereador Ernane relatou que 
conseguiram prender dois indivíduos. Tendo o vereador Ernane Dias com participação do vereador Ryan Silva 
feito ofício a PM de Fortaleza parabenizando pela captura dos indivíduos porque este é um trabalho que os 
vereadores cobram e as pessoas estão vendo que está lutando e conseguiram êxito.  Em tempo o vereador 
Ryan Silva parabenizou verbalmente a administração tendo em vista inicio de projeto de enchimento de 
saquinhos de mudas de café, que além de estar beneficiando os produtores rurais está também gerando 
emprego dentro do município. Dito pelo Presidente que neste ano também serão doadas mudas de abacate. 
Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados. A vereadora 
Cida Queiroz retirou seu requerimento referente ao parquinho do CEMEI tendo em vista autorização do 
prefeito para cotação de um novo parque a ser instalado no local. Os demais requerimentos foram 
aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a sétima reunião ordinária da 
primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 04 de abril de 2022 às 
19:00 horas na sede da Câmara Municipal. Após declara encerrada a reunião tendo sido lavrada a presente ata 
que após aprovada será assinada pelos presentes.__________________________________________________ 
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