
ATA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 01 DE FEVEREIRO 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). Não houve ata a ser assinada. ABERTO O 
PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leituras: Requerimento nº 01 e ofícios nº 04, 05, 06 e 
07/2021 de autoria do vereador Darcio Neto.Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas as 
seguintes cópias: 1 - Convite do TCE/MG para assistir a transmissão da sessão solene de Posse dos 
conselheiros eleitos, que será ao vivo pela TV TCE no youtube no dia 17/02 às 17:00 horas; 2 - Informativo 
da Câmara dos Deputados de transferências aos municípios; 3 - Ofício do Deputado Antonio Carlos Arantes 
parabenizando os vereadores eleitos para o presente mandato.  Comunicado também que estavam 
expostas no mural da Câmara cópias de portarias e decretos do executivo municipal. Antes de passar para o 
grande expediente o Presidente comunicou aos colegas vereadores que neste ano, para que não aconteça 
como nos anos anteriores, não serão recebidas denúncias contra qualquer pessoa que não tenha o mínimo 
de fundamentação, de veracidade e principalmente que não tenha identificação, isso porque no passado 
muitas pessoas sofreram danos irreparáveis por informações fakes, apenas com intuito de prejudicar o 
outro, ou até mesmo por vingança. Relatou que será cumprido com todo afinco o que determina a 
Constituição da República, que proíbe que sejam iniciados processos investigatórios ou punidos calcados em 
denúncia anônima. Citou o seu art. 5º, incisto 4, que trata da matéria dizendo que, muito embora seja livre 
a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. Disse que no entanto, as denúncias acerca de 
crimes contra a administração pública poderão e deverão continuar sendo feitas, pelo disque cidadão e pela 
ouvidoria da Câmara em seu site oficial, porém com identificação do denunciante e fundamentação mínima, 
conforme a trecho da Lei nº 13.964/2019, que assegura em seu art. 4º A que qualquer pessoa tem o direito 
de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos, ou quaisquer 
ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único - Considerado razoável o relato pela 
unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão 
asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao 
relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas. 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). E também o art. 4ºB o qual diz que o informante terá direito à 
preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou 
interesse concreto para a apuração dos fatos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). Que no Parágrafo 
único dispõe que a revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao 
informante e com sua concordância formal. No uso da palavra o Presidente informou que enquanto estiver 
de Presidente, nos anos seguintes o próximo presidente se quiser modificar esta ação, mas, depois de ter 
tomado esta decisão tem respaldo total do assessor jurídico e da lei citada na leitura, pois, as vezes a 
denúncia anônima prejudica muito as pessoas como já aconteceu em mandatos anteriores, tendo 
prejudicado não só individualmente uma pessoa mas a população de modo geral. Esclareceu que o assunto 
foi discutido junto do assessor jurídico da Câmara, que a denúncia será feita e será avaliada no sentido de 
ter fundamento e a pessoa terá que se identificar. Disse que sempre foi da opinião de que se tiver algo 
contra qualquer pessoa não tem porque falar pelas costas, ou porque esconder. Relatou que primeiramente 
o correto e conversar e tentar chegar a um acordo, do contrário, não há porque esconder uma situação que 
é contra. Frisou que esta foi uma decisão sua e que tem respaldo do assessor jurídico e da lei, tendo 
informado que os vereadores que quiserem a cópia da lei basta solicitar na secretaria da Câmara que está a 
disposição. Disse entender que algumas denúncias tem fundamentos mas que a maioria não tem e estas 
últimas só vem para prejudicar. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo informado que este é o 
momento em que os vereadores poderão falar sobre qualquer assunto, e de forma organizada e ordeira 
iriam respeitar a vez de cada vereador falar, e saber ouvir, e caso houvesse necessidade de fazer aparte 
poderia ser feito no momento da fala do vereador que desejasse apartear, tendo sido concedido dez 
minutos a cada vereador para se manifestar. O VEREADOR DARCIO NETO disse ter sido muito bem colocada 
a decisão do Presidente em relação as denúncias, pois, atualmente as pessoas passam por situações de fake 
news podendo gerar grande transtorno na comunidade. Citou exemplo de números confidenciais que ligam 
para o mesmo os quais ele não atende, já quando o número é identificado terá como saber quem é no 
futuro e que sejam desta forma também as denúncias da Câmara, que sejam repassados os dados visto que 
será mantido sigilo, mas, que a denúncia tenha fundamento. Aproveitando a presença do prefeito na 



reunião, o vereador Darcio Neto, disse que tem recebido muitos pedidos em relação a regulamentação das 
escrituras. Relatou que já conversou com o prefeito sobre o assunto que o mesmo já está encaminhado e se 
Deus quiser logo irão resolver esta questão. Disse que comentou apenas para deixar a população ciente que 
tanto o prefeito quanto os vereadores estão correndo atrás disso para agilizar mais rápido para  povo. Em 
aparte o Presidente falou sobre a iluminação do referido local, que devem verificar como está a situação. 
Fez uso da palavra o prefeito Adenilson Queiroz relatando que muito do que foi falado nesta reunião, 
algumas coisas já estão em andamento. Em relação aos terrenos disse que entrou com pedido para tentar 
regularizar o que não está certo, uma das coisas foi pedir que após dez anos de escritura possa ser possível 
vender. Que está contando com a colaboração da promotora que está ajudando, pois, o que a mesma pode 
fazer, está orientando o prefeito a fazer que seria os dez anos do mesmo jeito, porém, da doação e não 
depois da escritura pronta. Citou por exemplo o loteamento Oraida de Melo que em 2022 já estaria 
regularizado contando os dez anos após a doação, já as casas já está até com o prazo já vencido. Que estão 
lutando para ajudar a regularizar estes imóveis que estão irregulares. Em relação a limpeza das margens das 
estradas rurais com herbicida próprio respondeu que este serviço será iniciado em 02/02, que inicialmente 
será sentido Morro do Níquel, depois sentido Chapadão e depois em toda cidade, também sentido Jacuí. 
Comentou que estão caminhando devagar porque os recursos são poucos, mas, com esforço, com os 
funcionários ajudando e a população do seu lado, vão conseguir fazer tranquilamente. Relatou que não vai 
medir esforços assim como os vereadores para tentarem alavancar esta cidade porque o povo é trabalhador 
e merece. Disse que muitas das ações que foram conversadas nesta reunião já estão para serem realizadas. 
Deixou o gabinete a disposição e enfatizou que o vice prefeito Fabiano Baquião também está ajudando na 
administração tendo dito que o que precisar está a disposição, dizendo fazer o possível para estar 
participando das reuniões porque faz esclarecimentos diretamente. Comentou ainda sobre a ida da 
máquina para o Bairro Chapadão a qual fez uma parte do serviço, que não dá para fazer tudo porque 
precisam socorrer a estrada de Jacuí e Caieiras visto que a chuva vem de uma vez numa época só, mas, o 
que for possível vai estar fazendo, lutando, buscando melhorias. Em aparte o Presidente falou direto ao 
prefeito que uma situação que o mesmo quer e que tem certeza que os demais vereadores vão se 
empenhar nisso assim como o prefeito visto ser algo que beneficia muito Fortaleza e está precisando muito, 
por isso, entende que devem se unir para novamente conseguir uma maneira de voltar o transporte para 
Passos, pois, infelizmente Fortaleza não tem como empregar todos que precisam. Disse que devem visitar a 
empresa e se os responsáveis entenderem que não tem condições os vereadores devem fazer algo. Que 
sabe que a culpa não é do prefeito nem dos vereadores porque este Presidente esteve na referida empresa 
no mandato passado com outros vereadores e o que tiveram como respostas é que não há demanda nos 
horários estipulados pela cisne, porém, no entendimento do Presidente os fortalezenses não podem ficar 
sem o transporte porque o local de trabalho destas pessoas é Passos. Relatou que este é um de seus 
pedidos para o prefeito assim com para todos os vereadores para que se unam deem as mãos e lutem para 
conseguir novamente este transporte e se a empresa entender que não tem condições de voltar com o 
mesmo, que abram mão, mas, que deve ter esse transporte, deve porque o serviço de vários cidadãos é em 
Passos e não há o que fazer. Em resposta o prefeito disse que em novembro por intermédio da assessoria 
do Deputado Cassio Soares começaram a procurar meio de agendar uma reunião junto ao órgão chamado 
CEINFA que é o responsável. Disse que foi bom o Presidente ter tocado no assunto para maiores 
esclarecimentos pois as vezes há pessoas que não tem o conhecimento e pode ser que comentam que as 
vezes não estão correndo atrás ou fazendo algo em favor dos que precisam, mas, não é assim. Enfatizou que 
tem tudo isso documentado solicitando o agendamento desta reunião no CEINFA porque segundo 
informações obtidas, a empresa cisne tem direito nesta linha até 2040 e o único órgão que pode ou tirar ou 
obrigar a empresa a colocar a linha de ônibus de volta é CEINFA que é o responsável e é um órgão do 
governo. Relatou que sem fazer reunião e falar que este é o único transporte que tem na cidade, não irão 
abrir mão porque tem direito no contrato e se fosse para cancelar o contrato seria de todas as linhas da 
cisne dentro do Estado de MG. Disse que não agendaram ainda esta reunião mas que podem ter certeza 
que no mínimo duas ou três vezes por mês este prefeito faz contatos com a assessoria do deputado Cassio 
Soares para que façam contato junto ao CEINFA para que consigam tal reunião, porém, BH estava 
praticamente com tudo fechado devido a pandemia e por isso os órgãos que tem a competência não estão 
atendendo. Deixou claro que o que for possível irá fazer, irá buscar para trazer o transporte para o povo de 
Fortaleza. Em aparte o vereador Ernane voltou no assunto dos lotes pois as pessoas questionam da outra 
parte dos terrenos bem como da iluminação, se continua como foi falando anteriormente de que quando 
fosse construída residência a CEMIG viria fazer a instalação. Respondido que a segunda parte dos lotes que 
seria descendo para a antiga casa do Sr. Zé do Velho, já era para ter sido feita em 2020, porém, a COPASA 
tem que fazer uma parte, pois, para renovar o contrato com a mesma por mais trinta anos, e empresa se 
comprometeu em fazer a parte de água que é de responsabilidade da própria COPASA e a parte de esgoto e 



a contrapartida da prefeitura era a máquina para fazer as valetas e os canos, curvas e etc para serem 
entregues a empresa para que os funcionários montassem, mas, não foi feita as duas partes de 
responsabilidade de COPASA, então, o município atualmente tem dinheiro disponível para isso porém sem a 
COPASA fazer o que é de responsabilidade dela não tem como o executivo mexer. Informou que estiveram 
no MP junto aos órgãos da COPASA , a Juíza Dra. Luciana está ajudando o município e determinou certo 
tempo para que tomem esta decisão do contrário, o município irá tomar a decisão de assumir esta 
responsabilidade, porque a COPASA está tendo apenas bônus e nenhum ônus, que estas foram palavras 
usadas com frequência pela Juíza, pois, estão recebendo dinheiro mas não estão fazendo nenhum 
investimento. Deixou claro que somente não foram feitas mais coisas no loteamento porque a COPASA não 
cumpriu com o compromisso junto ao município, pois, se tivessem cumprido o município tem recursos para 
construção de meio fio e deixar em situação de construir. Disse do prazo que a promotora deu para a 
COPASA se manifestar e o prefeito acredita que irão tomar a decisão de fazer o que se comprometeram e 
firmar o compromisso da empresa. Quanto a iluminação disse que esteve em BH e ficou acertado que a 
mesma é colocada porém a construção deve ser iniciada porque hoje em dia se o loteamento for particular 
enquanto não tiver iluminação, asfalto o loteamento não é liberado, mas, como em Fortaleza por ter sido 
doado há algum tempo e por ser terreno da prefeitura e não particular, construindo o meio fio já pode 
começar a construir e o que foi falado é que colocaria a energia mas se por ventura não colocarem, o 
prefeito acredita que o município tem condições para isso. Tranquilizou as pessoas que querem começar a 
construir dizendo que se a CEMIG não colocar a iluminação o município irá fazer o esforço para estar 
realizando isso. A VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ relatou que conforme o Presidente já teve 
inclusive respaldo do assessor da Câmara, acha pertinente a questão citada pelo mesmo em relação ao 
recebimento de denúncias, pois, conforme dito pelo colega Darcio, existem as fake news e a pessoa que 
quiser fazer uma denúncia, e desta forma estará evitando de indispor as pessoas. Em seguida disse que há 
alguns dias foi procurada por cidadão para falar sobre alguns cavalos que se encontram soltos pela cidade, 
que já falou com o Prefeito e gostaria de deixar esclarecido para quem a procurou que tão logo serão 
tomadas as devidas providências. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ relatou que há alguns dias foi procurado 
pelos servidores da usina de reciclagem os quais solicitaram apoio em relação a volta do café da manhã para 
os mesmos. Que conversou com o prefeito o qual informou que esta questão já foi solucionada. 
Parabenizou e agradeceu o prefeito por ter solucionado o fato. Relatou que também foi procurado por 
servidores que trabalham em desvio de função, que é o caso dos tratoristas e outros servidores que 
trabalham em outras máquinas, e como o município vem enfrentando esta fase da pandemia foi justificado 
pelo prefeito que paga-se a diferença para o servidor que esteja em desvio de função na maquina que o 
mesmo esteja trabalhando, que tais servidores não irão perder e assim que puder posteriormente será 
negociado e resolvido da melhor maneira possível. Após agradeceu as servidoras do setor da saúde que 
estiveram na Câmara realizando os testes da COVID-19. Parabenizou o prefeito pelo serviço que foi feito na 
Rua Auristela Vasconcelos Horta e também na Rua do Poliesportivo visto que ficou ótimo. O VEREADOR 
MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ  enfatizou estar de acordo com a posição do Presidente em relação as 
denúncias, pois, há pessoas que levam o assunto de brincadeira, porém, denúncia é coisa séria, mas, as 
vezes tentam fazer por maldade com alguma pessoa. Disse entender ser correto a pessoa se identificar e 
que em sua opinião, quando a denúncia chegar a esta Casa e os vereadores analisarem a mesma, a qual será 
colocada em votação, e o vereador que quiser ser favorável vote a favor e o que quiser ser contrário vote 
contra e se a referida denúncia não for aprovada pela maioria do Plenário a mesma então não será 
encaminhada ao setor competente. Tendo ao final frisado que está de acordo com a ação feita pelo 
Presidente. O VEREADOR APARECIDO AMARAL fez requerimento a diretora do departamento de saúde 
requerendo que o veículo que for buscar em Passos pacientes da hemodiálise, que tragam os mesmos 
direto para casa e não fique transitando pela cidade com os referidos pacientes, tendo em vista, que após 
o procedimento ficam bastante debilitados. Fez também requerimento ao executivo requerendo a 
manutenção da estrada de acesso as propriedades dos Senhores Vando e Antonio Fidélis. Requer seja 
quebrado o barranco de forma que a estrada seja mais aberta, que seja feito cascalhamento e a retirada 
água que escorre pela mesma, pois, tem como fazer tal retirada. Justificou que já conversou com o chefe 
do setor o qual ficou de fazer estes serviços, mas, gostaria de fazer o requerimento para que ficasse 
registrado sua solicitação. Em seguida fez ofício ao executivo parabenizando o executivo por ter enviado as 
máquinas ao Bairro Chapadão as quais fizeram bastante consertos em especial os locais mais críticos.  O 
VEREADOR MANOEL GALDINO relatou que solicitaram ao mesmo que falasse em reunião sobre o Projeto 
de Iniciativa Popular relacionado aos cães de rua. Disse que como vereador está nesta Casa para isso 
mesmo e que se desse certo este projeto, seria muito bom para toda população, pois, assim os tambores de 
lixo não seriam revirados. Relatou que devagar vão ajeitar esta questão e se Deus quiser dará tudo certo se 
os vereadores e prefeito se unirem para solucionar este fato. O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, iniciou sua 



fala solicitando que ficasse registrado o fato de vice prefeito Fabiano Baquião estar ajudando o executivo, 
uma vez  que está atendendo a população por meio período na prefeitura e que se alguém precisar poderá 
procurar o mesmo que será bem atendido. Em seguida fez ofícios com a participação do vereador Ernane 
Dias à Diretora do Departamento de Saúde, aos servidores do PSF e da Policlínica Municipal João Soares 
da Silveira agradecendo a todos pelos excelentes serviços prestados à população fortalezense.  Justificou 
que foi procurado há poucos dias e as pessoas estão elogiando bastante os atendimentos destes setores em 
especial do médico clínico Dr. Jordão Brandão Vasconcelos. Tendo ao final dito que confeccionar e 
encaminhar estes ofícios é uma forma de reconhecimento aos trabalhos prestados. Após fez requerimento 
ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de ser feita manutenção dos banheiros públicos 
da Praça do Rosário. Requereu também do executivo que dentro das possibilidades seja feita 
contratações de médicos pediatra e endocrinologista para que sejam realizadas consultas ao menos uma 
vez ao mês, visto que grande parte da população necessitam dos atendimentos destes profissionais. Na 
sequência fez requerimento ao executivo para que realize a manutenção das sinalizações de trânsito nas 
imediações da Praça da Matriz, em especial nos estacionamentos. Quanto ao assunto da denúncia disse 
ser favorável a posição do Presidente, pois, entende que os vereadores precisam sempre averiguar se tem 
fundamento, e se possível verificar as duas partes para não correrem o risco de cometer algum erro 
posteriormente. Sobre o evento realizado pela Comitiva Cai&Pira disse ter recebido muitos elogios da 
organização que foi excelente. Aproveitou a presença do prefeito para agradecer o mesmo e dizer que tudo 
que tudo que precisa e faz contato com o mesmo, este está pronto para ajudar naquilo que está a seu 
alcance. Disse ser muito grato e que se coloca a disposição da população para ajudar no que for preciso.  O 
VEREADOR ERNANE DIAS disse ser um prazer enorme estar nesta Casa de Leis de onde podem trazer o 
melhor para a cidade de Fortaleza. Em seguida comentou que na data de 31/01/2021 novamente por volta 
das 22:00 horas acabou a água da rua onde reside. Que em conversa com o vereador Moacir disse não 
saber qual o problema porque durante o dia a água chega às residências e a noite acaba. Relatou que esta 
questão não é grave e que os responsáveis pela COPASA. Sugeriu o envio de ofício do Plenário à COPASA 
solicitando esclarecimentos acerca do problema que vem ocorrendo com frequência em todo Bairro 
Nossa Senhora Aparecida. A sugestão foi acatada. Sugeriu também o envio de ofício do Plenário á 
Comitiva Cai & Pira parabenizando e agradecendo pela realização de evento em prol da cidadã Penha 
onde foram vendidas 480 marmitas de porco a paraguaia arrecadando assim o valor restante para a 
aquisição da prótese para a cidadã. Tendo informado que nesta semana será agendada a cirurgia da 
mesma. Parabenizou a cidade de Fortaleza de Minas que não mede esforços para estar ajudando nestas 
causas e por isso fica muito orgulhoso deste feito. Após parabenizou as servidoras Claudia e Edina da 
secretaria de saúde que estiveram nesta Casa realizando tanto nos vereadores quanto no servidores o teste 
da COVID-19, sendo que graças a Deus não teve nenhum resultado positivo com ninguém. Após o vereador 
Ernane Dias fez ofício ao executivo agradecendo pela limpeza realizada nos campos de futebol, inclusive o 
do Bairro Caieiras, e nas praças municipais. Falou sobre o período chuvoso em que a grama cresce mais 
rápido, mas frisou agradecimento pelos trabalhos. Em relação a questão das denúncias disse estar de 
acordo com o Presidente porque a pessoa que quer fazer uma denúncia deve mostrar o rosto, não adianta 
querer esconder. Disse que já foi vítima uma vez nesta Casa deste tipo de situação, em que recebeu a 
denúncia, trouxe para a Câmara e quando procurou saber era totalmente o contrário do que tinham lhe 
dito, que se envergonhou, pediu desculpas a Sra. Juliana e graças a Deus tudo se resolveu. Em seguida falou 
diretamente ao prefeito presente na reunião em relação a problemas ligados as calçadas de algumas 
residências que estão abandonadas, onde é possível ver o mato tomar conta do local, tendo solicitado ao 
prefeito que verificasse uma forma de realizar parceria com os proprietários destas residências para 
ajudarem de alguma forma e construírem estas calçadas e desta forma dará visão nova na cidade. Ao final 
disse que Deus irá abençoar para que nesta gestão, juntos possam realizar muitos feitos.  Com a palavra O 
PRESIDENTE informou ao vereador Ernane que irá conversar com os servidores da Câmara e que se os 
vereadores quiserem agendar reunião com os responsáveis pela COPASA, a mesma pode ser agendada para 
uma segunda feira antes da reunião ordinária, pois, desta forma todos os vereadores já vão estar presentes, 
assim poderão questionar a situação, porque quando chega a cobrança todos podem ter certeza que se ficar 
sem pagar a água é cortada da residência, tendo questionado esta contradição visto que na hora que a 
população precisa da água a mesma não a tem disponível em suas residências. O vereador Ernane 
concordou em fazer o ofício e de agendar a reunião, dizendo que devem conversar para ver o que está 
acontecendo pois pode ser algo simples que tem causado grande constrangimento aos vereadores os quais 
são cobrados por esta situação. Em aparte a vereadora Maria Aparecida disse que inclusive poderiam enviar 
o ofício direto para a central em São Sebastião do Paraíso, porque as vezes encaminham para o escritório de 
Fortaleza e o funcionário não pode vir à Câmara responder aos vereadores. Disse que em outras épocas já 
esteve em reunião com os responsáveis em São Sebastião do Paraíso para encontrarem forma de resolver 



este problema e se de repente não puderem no horário da reunião poderiam marcar a tarde com os 
vereadores disponíveis e se a posição da COPASA for de que a solução vier somente de Paraíso o ideal é que 
agendem uma reunião direto no escritório da referida cidade. Em seguida disse que o prefeito esteve 
reunido no plenarinho com os vereadores para repassar algumas reformas que estarão acontecendo no 
município, tendo a mesma solicitado ao prefeito que seja reformulado o Código de Posturas do Município 
para que possam dar continuidade em algumas coisas. Respondido pelo prefeito que será reformulado com 
urgência. Em aparte o vereador Darcio Neto comentou que esta questão da falta de água do Bairro Nossa 
Senhora Aparecida e a solução para o caso é um grande anseio da população residente no mesmo, pois, 
soube por diversas pessoas do problema e que inclusive lhe disseram que quem não toma banho até as 
22:00 horas fica sem o mesmo porque a água acaba e no dia seguinte de manhã se não tiver água de 
reserva não conseguem fazer café. Tendo sugerido que levasse o assunto direto para São Sebastião do 
Paraíso porque lá que estão os diretores, dito pela vereadora Maria Aparecida que do contrário devem ir 
até Belo Horizonte porque a vereadora também já foi até BH na COPASA. Dito pelo vereador Darcio que 
esta situação é uma falta de respeito com a população. O vereador Ernane Dias questionou se o contrato 
com a COPASA foi renovado, respondido pela vereadora Maria Aparecida que sim e que foi mais trinta anos 
de concessão. Dito pelo colega Darcio Neto que então estão deixando muito a desejar e os vereadores 
devem cobrar mais sobre este assunto. O Presidente concordou dizendo que quando a conta chega não é 
descontado esta perca. Dando continuidade O PRESIDENTE informou que encaminhou ofício a secretaria de 
saúde solicitando que viessem a esta Casa realizar os testes da COVID-19 em todos os servidores e 
vereadores e foi prontamente atendido. Fez ofício a diretora do departamento de saúde agradecendo pela 
atenção, por ter vindo à Câmara junto da enfermeira Cláudia e realizado os referidos testes. Disse que 
Fortaleza está de parabéns não somente o setor de saúde mas toda a população que aderiu e respeita os 
decretos municipais. Em relação ao evento em prol da Sra. Penha disse que a cidade está de parabéns 
também porque é de se emocionar, pois, quando fala que é para ajudar todos se empenham, se esforçam e 
ajudam. Questionou qual o objetivo que já foi tentado em Fortaleza e não foi alcançado em relação a isso. 
Disse que iria fazer este agradecimento em nome da Sra. Penha, de toda sua família e de todas as pessoas 
que ajudaram. Agradeceu a cada um que com o mínimo que pôde ajudou, tendo pedido que Deus, Nossa 
Senhora Aparecida e o Divino Espírito Santo ilumine a cidadã e que se qualquer dia a mesma quiser vir a 
esta Casa pessoalmente agradecer a Câmara estará de portas abertas, mas, o que interessa foi que a Sra. 
Penha alcançou os objetivos pois merece tem o coração enorme. Em aparte o vereador Ernane Dias se 
lembrou de agradecer as rádios da cidade que divulgaram bastante o evento, bem como, o vereador Ryan 
que fez alguns anúncios. Tendo lembrado que foi dois meses para arrecadar trinta e dois mil reais. Na 
sequência o Presidente disse ter sido procurado para falar sobre areia que permanece na pista sentido 
Passos, próximo a imagem de Nossa Senhora, pois, após as chuvas a areia escorre para a pista trazendo 
riscos de acidentes em especial para os motoqueiros.  Tendo feito requerimento ao executivo para que 
seja encontrada forma de retirar esta areia da referida pista visando evitar acidentes.  Após fez ofício ao 
chefe do setor de máquinas e ao executivo agradecendo por todos os serviços de máquinas prestados no 
Bairro Chapadão, pois, quando solicita sempre procuram atender as necessidades do bairro. Solicitou que 
os agradecimentos fossem estendidos a todos os servidores envolvidos na realização dos serviços de tal 
bairro. Fez também requerimento ao executivo e ao chefe do setor de máquinas requerendo seja 
realizada a limpeza das margens da estrada principal do bairro chapadão usando o herbicida legalmente 
adequado e posteriormente finalizar o trabalho com a roçadeira. Mais uma vez se lembrou que foi feita 
operação tapa buracos na estrada do bairro, que entende que não é somente o Chapadão mas que outros 
bairros também precisam e por isso entende o lado de todos. Falou que o serviço foi muito bem feito, que o 
que precisava ainda não foi possível terminar, ainda está sendo feito, mas, também está necessitando de 
limpar as margens da estrada principal. Em aparte o vereador Ernane Dias comentou que em relação ao 
assunto da areia na pista sentido Passos, que o prefeito poderia construir pista de caminhada no local já que 
o mesmo é bastante usado pela população para esta prática. Em resposta a vereadora Maria Aparecida 
disse que este é um projeto que o prefeito irá desenvolver pois já prometeu, tendo dito que para caminhar 
a areia citada também oferece perigo. Em seguida o Presidente fez ofício ao executivo agradecendo pelo 
trabalho de melhoramento da iluminação da quadra do Bairro Chapadão. Relatou que apesar de poder 
estar aglomerando, fazia tempo que o local estava sem iluminação.   Antes de passar para a ordem do dia o 
Presidente disse ter recebido mensagem do Sr. Raí residente próximo da Praça São Miguel, o qual solicitou 
apoio pois em frente sua casa há um buraco  e com as chuvas está enchendo de água e trazendo algumas 
complicações, tendo o Presidente solicitado direto ao prefeito que verifique qual departamento adequado 
para que possam verificar e sanar o problema para o cidadão. Em seguida parabenizou os servidores 
Edivaldo e Nivaldo pela limpeza realizada na cidade porque está tendo ótimo resultado. Dito pelo prefeito 
que aos poucos e com o esforço de todos os funcionários irão conseguir organizar tudo.  Aproveitou para 



ressaltar que alguns cidadãos de outro estado parabenizou o setor de saúde e os atendimentos nesta área 
no município de Fortaleza, tendo relatado que onde reside possui plano de saúde da UNIMED e que não 
chega nem perto do atendimento público de Fortaleza. O prefeito parabenizou todos os funcionários da 
área da saúde que estão fazendo um trabalho excelente, de buscar, conscientizar as pessoas e etc, tendo 
afirmado que na crise que o Brasil está passando a conscientização é a melhor coisa que tem. Parabenizou 
também o povo de Fortaleza porque, pois, é possível ver que está consciente uma vez que a cidade é uma 
das únicas que não tem ninguém internado pela COVID-19. Finalizou parabenizando todos os profissionais 
de saúde que estão na linha de frente contra a pandemia. Em aparte o vereador Moacir Queiroz fez uso da 
palavra para relatar que em sua opinião dá nota dez para a área da saúde no município de Fortaleza, que a 
parceria de todos desde os chefes até os demais servidores da área é muito boa e trabalham firmes. Após 
questionou sobre a possibilidade da construção do asfalto sentido Jacuí. Respondido pelo prefeito que o 
mesmo participou de uma reunião na AMEG, o deputado Antonio Carlos fez contato falando da 
possibilidade de ele aumentar um pouco mais do recurso que seria disponibilizado para que possam 
construir um pouco mais do referido asfalto sentido Jacuí/Fortaleza. Informou que já havia falado com os 
deputados que apóia e que são seus amigos, tendo os mesmos feito compromisso de que irão fazer o 
máximo possível para que o município de Fortaleza possa também construir uma parte deste asfalto. Deixou 
claro que isso não é promessa e nem compromisso porque em sua opinião qualquer tipo de compromisso 
deve ser feito depois que tudo estiver bem acertado, mas, ao menos os referidos deputados disseram que 
irão ajudar a tentar emendar tal asfalto. Disse que já foi procurado, e que está correndo atrás e buscando 
maneiras para ver se consegue esta construção. Ao final o Presidente agradeceu a presença do 
prefeito,dizendo que a Câmara está de portas abertas, tendo dito que o pouco com Deus é muito, e o muito 
sem Deus é nada, e quem tem coragem e fé em Deus alcança os objetivos, tendo ressaltado que se todos se 
unirem irão conseguir chegar num resultado final. O Prefeito agradeceu a todos os vereadores relatando 
que o que precisarem o mesmo está a disposição. Comentou também para que ficasse registrado que seu 
parceiro e amigo Senador Rodrigo Pacheco nesta data foi eleito Presidente do Senado, dito pelo Presidente 
da Casa que isso irá ajudar muito o município. O Prefeito agradeceu também a todos que ajudaram no 
evento para arrecadação de recurso para aquisição de prótese para a Sra. Penha, agradeceu a todos que 
ajudaram e disponibilizaram seu tempo que buscou de uma maneira ou outra ajudar pessoas, tendo dito 
que para quem tem bom coração isso não faz falta para ninguém. Ao final agradeceu a todos e solicitou que 
caminhem juntos nesta batalha. Com a palavra o Presidente disse que em relação a saúde sempre falou e 
fala que só reclama do atendimento do setor da saúde de Fortaleza quem não procurou atendimento em 
outra cidade, pois, em Fortaleza sempre esteve na frente nesta questão. Dito pelo vereador Moacir que há 
casos de pessoas que moram fora e que os pais residem em Fortaleza mas que quando necessitam de 
atendimento médico vem para esta cidade e é bem atendido. Finalizando o Presidente falou aos vereadores 
que em relação a sua colocação sobre as denúncias, se algum dos colegas quiserem tirar alguma dúvida com 
o assessor jurídico o mesmo está a disposição. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação 
dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente convoca 
para a segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a 
realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2021 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._______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


