
ATA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 04 DE ABRIL 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. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Comunicado 
pelo Presidente que foi recebido ofício nº 03/22 da AMEG com relatório das atividades desenvolvidas durante o 
exercício de 2021. Que o relatório é extenso, e os vereadores que tiverem interesse basta solicitar cópia na 
secretaria da Câmara, ou então podem vir a esta Casa fazer estudo do mesmo. Comunicou também que estavam 
sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A 
VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ, cumprimentou a todos. Relembrou sobre a campanha de 
vacinação contra gripe, que se iniciou nesta data, e irá até o dia trinta de abril, embora soubesse que está sendo 
muito bem divulgado. Informou que a vacinação contra gripe para idoso, será acima de sessenta anos, que 
também está tendo a vacinação contra sarampo para as crianças de seis meses a cinco anos de idade. Dando 
continuidade, comentou sobre questionamentos sobre a Defesa Civil feitos pelo cidadão Fernando Pereira mais 
conhecido como Fernando Meleiro, que não está presente nesta reunião, mas, acredita que ele deve estar 
acompanhando. Disse ter feito um apanhado com a comissão, e que o Conselho da Defesa Civil do município é 
constituído, como consta a portaria de 20 de janeiro de 2021, válida por dois anos, e que os membros da 
comissão são, Matheus Freitas, Wesley Reis, Lucas Horta, José Enock e Flavio Rocha, tendo ainda, mais cinco 
membros da coordenadoria. Informou que em 2021 a defesa civil consegui cem cestas básicas, e que tudo foi 
realizado com prestação de contas e assinado por todos que foram contemplados, e que todos os cidadãos têm 
acesso a essas informações. Que a coordenadoria é composta pelos membros, José Geraldo, Maria Silva, Ronaldo 
Horta e Nivaldo Estevam. Informou também que em dezembro de 2021 a defesa civil comtemplou o município 
com a caminhonete, tendo, apenas quatro meses de uso, e que até o momento foram realizados apenas dois 
abastecimentos os quais foram feitos pela administração uma vez que não vem recurso próprio para esse fim, 
sendo então usada para comunidade em geral. Enfatizou que este veículo veio para município, por conta de 
muito empenho dos membros, tendo conseguido alcançar todas as metas, conseguindo a pontuação necessária, 
para poder ganhar o referido veículo, lembrando que, nem todo município recebeu. Informou que todo mês é 
feito uma pasta, que são guardadas fotos e relatórios de tudo que a defesa civil atendeu no decorrer do mês, 
pois, tudo isso é enviado para defesa civil do Estado. Tendo o Presidente questionado se esta pasta fica com o 
engenheiro do município José Geraldo, respondido pela vereadora Maria Aparecida que sim. Tendo dito que 
várias coisas estão ligadas sim a obras, inclusive estão monitorando barranco da Escola Alzira Álvares, e que todas 
as vezes que foram acionados os mesmos atenderam sim, e que em dias chuvosos os mesmos sempre verificam 
as pontes, mas, se houver algum problema tem que acionar, pois, não irão adivinhar, e uma vez que são 
acionandos irão até o local. Enfatizou que não acredita estar tendo omissões da forma que estão dizendo. Tendo 
se colocado à disposição dos seus colegas para responder algumas dúvidas, caso soubesse. Frisou que as pastas 
com as informações estão à disposição de todos. Sido questionado pelo vereador Ernane Dias se há algum 
número específico que possa estar ligando para acionar a defesa civil se necessário, respondido pela vereadora 
Maria Aparecida que se for em horário de funcionamento podem ligar no número fixo da prefeitura, e também 
para os coordenadores ou membros da comissão. Tendo o Presidente dito que talvez viram os servidores 
Ronaldo e Nivaldo dirigindo a camionete, e com isso acharam que o veículo estava sendo usado para o 
departamento de obras, e não tinham conhecimento que ambos são coordenadores da defesa civil. Após 
comentou que não sabe se os vereadores irão concordar com a mesma, mas, que tanto o departamento de obras 
como a defesa civil tem bastante ligação. Ao final disse que se o cidadão Fernando não estiver satisfeito com as 
respostas, pode enviar ofício a esta Casa de Leis, ou ao engenheiro do município José Geraldo. Após solicitou o 
prefeito para estar verificando a questão da sinalização colocando placas indicativas como Hospital, Prefeitura 
etc, tendo em vista, ser uma cidade pequena, mas, com isso ajudará pessoas que vem de outras cidades. Em 
seguida comentou que foi feito mutirão da limpeza e achou muito válido, que todo dia parece algum entulho em 
casa, e muitas pessoas que a procuraram, falando que tinham entendido que seria somente os agentes de 
endemias, devido ao foco da dengue, e não entenderam que poderia estar colocando na porta de suas casas os 
lixos, os quais também seriam retirados. Tendo então sugerido ao prefeito que divulgasse e retirasse esse 
entulho uma vez ao mês, e depois de um tempo, prorrogando para dois em dois meses. O VEREADOR GABRIEL 
QUEIROZ, cumprimentou a todos. Fez requerimento ao executivo, requerendo que seja implantada placa de 
sinalização “para obrigatória”, no cruzamento entre as Ruas José Antunes de Melo e João do Prado Carvalhaes, 



localizada no Bairro Bom Jesus. O VEREADOR MANOEL GALDINO, cumprimentou a todos. Comentou que as 
Luzes de Led ficaram um ótimo serviço, mas, que existe alguns cidadãos que estão reclamando com a questão 
de ter lugares que não foram trocadas ainda, como na rua Antônio Cardoso de Brita. Após fez requerimento ao 
chefe do setor de máquinas Ronaldo Horta, requerendo seja feita análise e manutenção na ponte próximo da 
propriedade do Sr. João Alves, pois, foi passada uma máquina na mesma danificando as laterais da referida 
ponte, tendo vista, trazendo riscos para quem trafega na mesma. Em seguida comentou que esteve visitando a 
obra da construção da Escola Municipal do Município, e que vários cidadãos fizeram seus currículos, os quais não 
foram chamados para estarem trabalhando na referida obra, e que no local só tem dois operários do município. 
Após comentou sobre terreno da prefeitura localizado na Rua Belo Horizonte, que se encontra sujo, precisando 
de limpeza/roçada, porém, já esteve conversando com o chefe do setor responsável, visto que, já deram início a 
limpeza/roçada da cidade, iniciando-se no estádio Beira Rio. Após questionou ao prefeito sobre a possibilidade 
de estarem colocando água e luz nos terrenos, visto que, existe vários cidadãos que desejam iniciar a construir. 
O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, cumprimentou a todos. Agradeceu a chefe do setor de transporte, Mariza 
Prado com toda sua equipe, que cederam ônibus para que fosse levado os atletas para participar de prova de 
ciclista em Termópolis, mas, acabou sendo poucos participantes, tendo então achado melhor despensa o ônibus. 
Em seguida agradeceu chefe do setor de  máquina e toda sua equipe pela poda dos coqueiros, próximo ao 
Pesqueiro do Mamão, tendo em vista, que Graças a Deus foi realizada antes do acidente que houve no sábado, 
pois, se não estivesse realizado limpeza, podendo colocar a culpa pela falta de visibilidade. E que Graças a Deus 
não houve nenhuma vítima.  Em seguida comentou que recebeu visita da senhora Deguimar, que comentou 
sobre uma ponte do Bairro Chapadão, que necessita de troca de manilhamento, que em conversa com essa 
cidadã, comentou que seus colegas vereadores já requereram essa troca de manilhamento, tendo pedido para 
seus colegas vereadores  do Bairro chapadão, para dar uma esplanada sobre a referida ponte. Após pediu uma 
atenção ao prefeito, sobre saída da cidade sentido a cidade de Passos-MG, próximo as terrenos, pois, a onde 
escorre o esgoto, tem uma manilha quebrada e que a canaleta onde a água escorre se encontra toda danificada, 
tendo em vista, que se vier uma chuva forte podendo correr o risco de estragar o asfalto. O VEREADOR 
APARECIDO AMARAL, cumprimentou a todos. Fez requerimento ao executivo, requerendo sejam tomadas 
providências cabíveis em relação ao excesso de cães vadios em toda cidade de Fortaleza de Minas-MG. 
Requerendo ainda, seja encontrada forma de sanar esta questão, tendo em vista, informações de que estes 
animais já atacaram dois alunos, e outros três cidadãos que passam por determinado local. Tendo em vista, 
que tais animais podem trazer a população problemas futuros. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, 
cumprimentou a todos. Fez requerimento ao executivo, requerendo que seja recolocado novamente placa de 
sinalização de “para obrigatório” sentido a Rua Espírito Santo a Rua Antenor de Paula Pereira perto da pracinha 
do Bairro Bom Jesus. Fez requerimento ao Ronaldo, requerendo manutenção na estrada sentido Jacuí, mas, 
localizada na curva próximo a propriedade do Sr. Moacir Queiroz. Após desejou os parabéns para 
administração, tendo vista, que havia alguns buracos nas ruas, mas, houve um paliativo colocando massas nos 
referidos buracos, podendo agora aguardar a manutenção do recapeamento tapa buraco. Em seguida 
questionou ao prefeito presente nesta reunião, sobre o loteamento na segunda parte da Mercearia do Pedrinho 
para trás, em qual situação se encontra, se há alguma novidade, pois, várias pessoas tem interesse de começar 
a cercar e mexer, que seja visto a possibilidade de passar a máquina.   O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO 
RODRIGUES, cumprimentou a todos. Fez requerimento ao setor de tributos do município, requerendo 
informações se está sendo emitindo nota fiscal da colheita de soja que está sendo realizada no Bairro 
Chapadão. Comentou que alguns anos atrás teve vários moradores do Bairro Chapadão que plantaram cana de 
açúcar, visto que, chegaram, usaram, destruíram, e nada deixou de aproveito para o município. E pelo o pouco 
que está acompanhando, se não fiscalizarem o plantio de soja, podendo ocorrer da mesma forma, e tomara que 
o mesmo queime a língua, mas, acredita que irá ser da mesma forma. Comentou sobre a fala de seu colega 
Manoel Galdino, sobre a ponte quebrada, que não sabem de onde saiu tal máquina e nem para onde foi, mas, 
que detonou a referida ponte, e com isso o município fica no prejuízo. Comentou que no Bairro Chapadão várias 
propriedades foram arrendadas para o pessoal da soja, visto que, eles já exigiram do Ronaldo que alargasse uma 
ponte para que eles passassem com a colhedeira, tendo em vista, que o serviço foi realizado, pois, o proprietário 
disponibilizou a madeira, e que agora já estão colhendo a  soja do bairro. Tendo então procurado a prefeitura, 
para verificar se foi emitido nota fiscal da referida soja e que até o presente momento não tinha sido tirada. 
Enfatizou que não sabe se está sendo precipitado em sua cobrança, ou se tem uma certa quantidade para emitir 
nota fiscal. Comentou que com tal plantio, não foi gerado nenhum emprego para o município, pois, são utilizados 
maquinários, com isso o município não está tendo nenhum benefício. Disse ainda que cobrar da prefeitura é 
fácil, visto que, tais proprietários ligaram nesta data perguntando que dia a máquina do município irá passar no 
Bairro Chapadão. Comentou ainda que a parte mais crítica da estrada do Bairro Chapadão, que é conhecida como 
Subida da Ponte, próxima ao município de Pratápolis. E que no mandado da prefeita Neli Leão, que realizou um 
excelente trabalho  na  estrada acima citada, tendo acabado com este problema, e que a atual administração 



vem dando sequência, realizando manutenção da estrada, mas, que agora já começou a dar problema, pelos 
pesos dos caminhões que estão trafegando na mesma,  e a sorte que não é época de chuva. Disse ainda já ter 
conversando com o prefeito sobre essa situação, de ter de ficar de olho, pois, acabam estragando as estradas, e 
o município só fica com o prejuízo, visto que, os tais plantios de soja são plantados dentro do município de 
Fortaleza de Minas. Em seguida disse que gostaria de reiterar, tendo informado já ter conversando com o prefeito 
e que já iniciaram com as limpezas, e que após será feita a limpeza na estrada principal do Bairro Chapadão, visto 
que, vários pontos da estrada está sem condições de fazer ultrapassagem, pois, por conta do mato não está 
tendo visibilidade na mesma. Após agradeceu a secretaria de saúde Edina e ao prefeito, por atender seu pedido 
no Bairro Chapadão, pelos atendimentos dos cidadãos que necessita de tratamento no hospital do câncer. 
Respondendo o questionamento de seu colega Ernane Moreira, disse já ter feito requerimento nesse sentido, 
visto que, as manilhas que estão não comporta, tendo em vista, que quando chove dando enxurrada, visto ainda, 
que agrega água de vários pontos, por isso tal manilhas tem que ser trocadas, e que o executivo já fez licitação 
ou está para fazer, para realização deste serviço, e que o chefe do setor disse que também terá que esperar o 
tempo dar uma firmada, para fazer essa referida troca, mas, que logo estará dando certo, pois, o manilhamento 
que está não comporta. Em seguida disse que foi questionado sobre a questão do projeto de cavalos na rua, 
tendo respondido que este projeto está em andamento, e que se os donos dos animais os deixarem na rua, 
correrão risco de perder, e para retirar somente pagando a multa.  Após O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE 
QUEIROZ cumprimentou todos. Questionou ao prefeito sobre a questão da iluminação das praças da cidade, 
pois, com as Luzes de Led as praças ficaram escuras, visto que, está sendo questionado sobre esta questão. Após 
comentou sobre a ponte próximo a propriedade do Sr. João Alves, disse que ocorrido é caso de polícia, pois, a 
ponte não foi quebrada pela máquina, tendo sido quebrada com marreta, tendo em vista, ser dano público, e 
que parece que quem fez isso foi pessoas da cidade de Passos-MG, os quais compraram a terra do senhor 
conhecido como Toninho Paulista, visto ainda, que essa família não tem nada a ver com isso. Após comentou 
que em relação a emissão de nota fiscal, ele acredita que quando tem INCRA a nota pode ser tirada em qualquer 
lugar, que o imposto vem para o município. Comentou o vereador Francisco Ronivaldo que conforme já tinha 
falado que já foi retirada soja do local é que pesquisou junto ao prefeito e que ainda não chegou nada ao 
município. Após o vereador Moacir Queiroz comentou que a Fazenda Catuai foi arrendada e que esse ano será 
plantado apenas soja. Após O PRESIDENTE, comentou que o setor de tributos do município terá que ficar de 
olho, nos plantios de tais fazendas, para ver como será no futuro. Tendo o vereador Francisco Ronivaldo, 
comentado que teve uma época, que a servidora que trabalhava nessa área,  era a Sr. Rute Horta, visto ter sido 
uma excelente servidora, e que a mesma chegou a lhe procurar para ir com eles até a Fazenda Tomateiros, pois, 
uma boa parte da plantação deles era no município de Fortaleza, e mesmo assim não tiravam nenhuma nota no 
município. Tendo o vereador Moacir Queiroz comentado que com a fazenda Catuai, o município irá perder, pois, 
antes eles contratavam alguns funcionários do município. Comentado pelo Presidente que infelizmente a mão 
de obra está acabando e as máquinas estão fazendo os serviços na zona rural. Após a vereadora Cida Queiroz 
comentou que já que seus colegas estão comentando de arrecadação, e que várias pessoas já o questionou, de 
qual o valor da arrecadação do Bairro Chapadão para o município. Disse ainda que já ouviu falar sobre os 
Tomateiros, que plantavam em dois municípios, e que só tiravam notas no outro município, e como o prefeito 
está presente nesta reunião, e se já estiver os números dos valores de quanto é tal arrecadação, podendo então 
tirar essa dúvida. Após comentou o vereador Francisco Ronivaldo, que essa questão tem que ser vista mesmo, 
pois, o Bairro Chapadão é o maior da zona rural do município, tendo também vários tipos de plantações, e que 
é sabido que tem várias pessoas ligadas ao município, que emitem nota fiscal em outro município, e que as 
pessoas tinham que ter consciência, pois,  se as referidas notas fossem emitidas no município, estariam 
contribuindo com o mesmo.  E que na época da servidora Rute, a mesma entrega tudo nas mãos com a maior 
facilidade para estar tirando as referidas notas e que hoje também não é diferente com a servidora que cuida 
dessa parte Sr. Marta. Após o Presidente passou a palavra ao prefeito, tendo cumprimentado a todos. Disse que 
o cidadão Fernando Meleiro, comentou na última reunião ordinária do mês de março, sobre teste drive da Spin, 
e que para conhecimento da população, informou que a tal Spin veio para secretaria de saúde e que em conversa 
com a Edina Andrade, para colocar este veículo para levar os munícipes para viagens longes, visto que são viagens 
para a cidade de Varginha, Pouso Alegre, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e São Paulo, podendo 
observar que todas essas viagens são para cidades distantes e para dar um conforto melhor para essa pessoas 
que viajam, tendo feito acordo com  a secretária de saúde, tendo a mesma cedido, pois, o veículo veio para seu 
uso. Em seguida comentou que houve  também questionamento sobre a Defesa Civil, e que a vereadora Maria 
Aparecida já deu uma explanada no assunto, e que qualquer cidadão, ou os vereadores que ainda tiveram alguma 
dúvida podem estar procurando a prefeitura para poder analisar os relatórios de gastos, e os locais de onde 
foram realizadas visitas. Após respondeu o questionamento do vereador Ernane Moreia sobre a canalização da 
saída da cidade, disse que não tinha esse conhecimento, mas, que irá passar para o chefe do setor. Comentou 
que parece que a antiga placa na rua João do Prado Carvalhares foi quebrada, mas, como irá ser realizado em 



toda a cidade, pinturas nas ruas no meio fio, e que também será colocado placas de sinalização, e que esse 
serviço será realizado por um todo, mas, que a dificuldade da prefeitura é fazer licitação, sendo um processo 
demorado. Após comentou sobre as lampas de LED, é que conforme já dito, que principalmente a Rua do Posto 
de Gasolina não foi ainda trocada, pois, veio errado, mas, que a empresa voltará. E sobre as Praças do município, 
toda a iluminação serão trocadas em lâmpadas de LED, tendo informado também que será trocado toda a 
iluminação do Cemitério Municipal. Em seguida comentou sobre a ponte próxima a propriedade do Sr. João Alves 
sentido ao Bairro Caeira, e que foi passado uma máquina tendo destruído as laterais da ponte, informou que a 
defesa civil esteve ao local, tendo toda a documentação que não danificou a estrutura da ponte, mas, foi 
destruída a lateral da ponte que foi feita de cano, visto que, a providência que foi tomada e que o vice-prefeito 
estava vindo e que encontrou com máquina na estrada, e se deparou com o que tinha ocorrido com a ponte, 
tendo voltado e indo atrás, tendo visto a onde a referida máquina entrou, tendo então conversado com o filho 
do proprietário das terras, do qual afirmou que não iria arrumar, e com essas informações este prefeito entrou 
em contato com o delegado, e a secretaria deste delegado entrou em contato com pessoa responsável do plantio 
de cana, tendo combinado direto ao delegado que irá arrumar a referida ponte e só está esperando a máquina 
descer para poder concertar, visto que não é justo destruir um bem público e não arrumar. Em seguida comentou 
que esteve no dia de hoje na obra da construção da nova escola municipal e que tem três funcionários do 
município trabalhando como ajudante, e que pedreiro não tem nenhum, mas, que segundo as informações que 
recebeu não encontrou nenhum pedreiro do município, tendo em vista, que foi uma de suas exigências, que 
fosse contratado cidadão do município, e que quando o proprietário da empresa pega os currículos, visto que, 
foram quarenta currículos do município, mas, quando são entregues a prefeitura não pode afirmar que irá 
chamar todos, pois, depende de avaliação dos chefes da empresa. Informou ainda que obra está caminhando 
bem e está bem adiantada. Após comentou que a equipe contratada para fazer o serviço de roçada/limpeza 
iniciaram seus trabalhos nessa data e que iram seguir uma sequência, pois, roçaram os dois campos do município 
e depois dará inicio na chegada da cidade Passos-Mg até sair no Bairro Bom Jesus, e as estradas também serão 
roçadas. Respondendo o questionamento dos terrenos para construção, enfatizando que irá firmar 
compromisso, pois, quando a máquina chegar do Bairro Córregos, irar solicitar que seja passada nos terrenos. 
Comentou que as manilhas que têm que ser trocada no Bairro Chapadão é uma coisa fácil de estar realizando. E 
que a questão dos cachorros que estão nas ruas, informou que está chegando ao município um novo veterinário, 
tendo em vista, que o antigo veterinário o Davison se aposentou, tendo informado que hoje tem uma servidora 
do município que ocupa essa vaga, mas, está contratada é que o veterinário que virá que tem o direito de ocupar 
a vaga, esperando então o mesmo chegar para ver o que poderá ser feito aos referidos animais que vivem nas 
ruas, tento em vista, que forma muitos animais castrados para evitar o aumento dos animais. Sobre a 
manutenção na estrada sentido a cidade de Jacui, disse ter que esperar a máquina chegar, pois, não tem como 
ficar trazendo como por exemplo do Bairro Chapadão, Córregos, tenda em vista, que o serviço precisa ser 
concluído para passar para outra estrada. Após comentou sobre os terrenos da Oraida de Melo, tendo em vista, 
que a prefeitura tem uma ação contra a COPASA, para que eles cumpra o que foi combinado nesta Casa de Leis, 
que se comprometeram com a água e esgoto nos referidos terrenos, tendo a prefeitura ficado com a parte fluvial, 
meio fio e sarjeta. Tendo em vista, que a COPASA não cumpriu, tendo o executivo procurado a promotoria, e que 
foi feito reunião com a mesma, tendo a COPASA dito que iriam realizar sua parte, mas, até o presente momento 
não foi executada, mas, acredita que irão resolver essa questão, visto que, a COPASA realizando o serviço a 
prefeitura já realizada sua parte do acordo também. Em seguida informou que já está correndo atrás das notas 
fiscais, visto ter sido questionamento do vereador Francisco Ronivaldo, informou que chegou a ir à cidade Poços 
de Caldas resolver essa questão. Pois, acontece que usam duas fazendas, visto que uma das fazendas estão no 
município de Fortaleza de Minas, e a outra no município de São Sebastião do Paraíso, visto que trazem duzentas 
cabeças de boi engordando-se na fazenda do município de Fortaleza e depois disso, levam para a do municio de 
Paraíso emitindo a nota lá. E que a plantação de tomate foi a mesma coisa, só tirando nota na CODOR 1, visto 
que o município e CODOR 2, tendo em vista, que os alunos quem busca é o município, as estradas quem faz 
manutenção é o município, pois, o município tem muito gasto para nenhum recurso vir para o mesmo. E que os 
cidadão antes de cobrar, precisa refletir um pouco, se o carro está emplacado na cidade de São Sebastião do 
Paraíso, se tiram nota em outro município, pois, visto que, o bônus é todo de outro município, tenda vista, que 
o município não deixa de dar assistência em nenhuma área. Comentou que o projeto de apreensão de cavalos 
que estão nas ruas, está em execução e todo animal que estiver na rua e for acionado está sendo capturado é só 
solto se for pagado a multa, sendo algo que as pessoas tem que se conscientizar, pois, esse projeto não irá parar. 
Tendo o vereador Ryan Cesar, comentando que viu a captura de dois cavalos e que estavam atrás de mais um 
que estava solto na cidade. Sido questionado pelo Presidente para quem a população ou até mesmo seus colegas 
vereadores podem estar ligando para informar se verem cavalos nas ruas, sido respondido pelo prefeito que 
pode estar ligando para o Edivaldo, Nivaldo e até mesmo para ele. Após o Prefeito disse que o vereador Francisco 
Ronivaldo, comentou que a servidora Sr. Rute Horta foi uma excelência funcionaria, e que acredita que conseguiu 



uma no mesmo nível a servidora Sr. Marta, visto que mesma faz um excelente serviço. Após enfatizou o prefeito 
que todos estão para trabalhar junto com a população, e que sempre estará aberto para trazer verdades ao 
município. Após solicitou para a população tem consciência e cuidado pois, o município já teve dois ou três casos 
confirmados de dengue, tendo em vista, que está passando o período de pandemia e que até iria retirar o uso 
obrigatório de máscara, mas, que irá esperar vir a ordem do Governo Estadual.  No uso da palavra o vereador 
Francisco Ronivaldo comentou que realmente a servidora Marta é uma excelente funcionária. Tendo o 
Presidente dito que todos os servidores estão de parabéns, pois, sempre que necessitou como cidadão algo, 
sempre foi muito bem recebido. Após o vereador Moacir Queiroz, perguntou ao prefeito como chama o 
veterinário que virá ao município, respondido que se chama Hugo e que vem da cidade do Carmo do Rio Claro. 
Em seguida o vereador Gabriel Queiroz, perguntou ao prefeito sobre as mudas de abacates se já foram abertas 
as inscrições, respondido pelo prefeito que irá depender da procura e que irão fazer cinco mil mudas para 
experimentar se irá dar certo. Em seguida o presidente disse que esteve com a servidora Vania, onde ela solicitou 
que o mesmo, agradecesse em seu nome a equipe de saúde do município e a equipe do PSF, pelo atendimento 
prestado a mesma. ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Antes da votação dos requerimentos apresentados 
nesta reunião, tendo o vereador Ryan Cesar solicitado a retirada de seu requerimento, solicitando que seja 
implantada placa de “sinalização de pare”, tendo em vista, depois da esplanada do prefeito nesta reunião. 
Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o 
Presidente convoca para a oitava reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta 
legislatura a realizar-se no dia 11 de março 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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