
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 05 DE SETEMBRO 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), Moacir Aparecido de Queiroz (MDB), Maria Aparecida de Queiroz (PSB) 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: Leitura dos seguintes Projetos de Leis: Nº 23 que 
“Altera a Lei Municipal nº 1.249 de 21/06/22 que dispões sobre as diretrizes para a elaboração da 
proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023”; Nº 24 que “Altera a Lei Municipal nº 
1.697 de 07/12/21, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022 a 2025”; Nº 25 
que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro 
de 2023”. Tendo informado que nenhum destes projetos foi protocolado com pedido de urgência, e 
que serão encaminhados para as comissões. COMUNICADOS: 1 - está sobre as mesas, informativo da 
Câmara dos deputados sobre recursos do orçamento da União pagos aos municípios; 2 - convite para 
participação em desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, no dia 07 de setembro, 
quarta-feira, às 08:30 horas no calçadão da Praça Municipal; 3 - Estão expostas no mural de avisos da 
Câmara, novas numerações de decretos e portarias do executivo, e também edital de convocação de 
realização de eleição do Sindicato dos Servidores Públicos de Fortaleza de Minas (SINDISFOR). Antes 
de passar para o grande expediente a vereadora Cida Queiroz sugeriu fosse agendada data para 
discutirem os projetos em pauta uma vez que são extensos e necessitam de tempo. Disse que o ideal 
seria que fosse em dias diferentes do dia da reunião, que fosse um ou dois dias entre uma a duas 
horas de estudo. Esclareceu que no projeto do orçamento é que fala de tudo que vai acontecer em 
2023 no município. Falou de itens que podem estar discutindo e melhorando e que discutirem 
apenas em um dia não dá tempo, assim como, também não dá tempo de discutir apenas algumas 
horas antes da reunião ordinária na mesma data de realização da mesma. Falou que os vereadores já 
devem estudar também sobre a emenda impositiva a qual os vereadores acrescentam no orçamento. 
O Presidente concordou com a vereadora Cida, tendo dito que o projeto é extenso. Os vereadores 
entraram em discussão sobre agendamento de uma possível data, tendo a vereadora Cida, dito que 
nesta semana haverá feriado. Após acordo os vereadores optaram por ir conversando durante esta 
semana e na próxima reunião já trazem data definida para discutir tais projetos. ABERTO O GRANDE 
EXPEDIENTE, O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ cumprimentou todos que acompanham a reunião. 
Agradeceu a presença do prefeito e do servidor Marcos Germano. Tendo em seguida devolvido a 
palavra dizendo que aguarda o final dos trabalhos desta sessão. O VEREADOR MANOEL PROENÇA, 
cumprimentou todos que acompanham a reunião. Agradeceu a presença do prefeito e do servidor 
Marcos Germano. Após fez requerimento ao chefe do setor de máquinas para que seja feita 
manutenção em estrada próximo da residência do Sr. Zezão. Disse saber que por aqueles lados há 
algumas estradas que estão em situação complicada e que se puder fazer a manutenção, 
largueando um pouco da estrada seria bom. Tendo lembrado que agora o município conta com 
duas máquinas e dá para fazer os serviços para todos de forma que todos fiquem satisfeitos. Fez 
também requerimentos ao executivo para que seja feito contato com a empresa de telefonia OI 
para que sejam retirados os orelhões ainda existentes na cidade, os quais já não tem mais utilidade 
uma vez que atualmente os cidadãos utilizam-se mais de celular ou telefone fixo. Tendo dito que 
recebeu reclamações de que tais orelhões tem atrapalhado as pessoas chegarem em determinados 
locais como por exemplo na farmácia. O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, iniciou sua fala 
parabenizando o setor de esportes do município o qual realizou campeonato de pipas o qual foi um 



sucesso. Em seguida relatou ter recebido fotos do Bairro Chapadão, em que observou que os serviços 
realizados no bairro ficaram muito bons. Tendo parabenizado toda equipe de servidores da 
prefeitura que trabalharam no referido bairro. Após prestou condolências ao vereador Francisco 
Ronivaldo Rodrigues e toda sua família, pelo falecimento de seu sogro. Comentou sobre a estrada de 
Jacuí, pois, sempre estão lutando para que seja construído asfalto no referido trecho, mas, também 
devem lembrar que a estrada do Morro do Níquel atualmente para Fortaleza, trafega veículos devido 
a empresa que tem maior geração de emprego para pessoas de Fortaleza. Pediu que o povo não 
entenda errado, que não é que não quer que arrumem as outras estradas, mas, que deveriam buscar 
junto aos deputados após as eleições, no intuito de conseguir algo. Tendo ressaltado que a comarca 
de Fortaleza também é em Pratápolis e que todos sabem das dificuldades deste trecho até chegar à 
referida cidade. Em seguida fez requerimento com a participação do Presidente da Câmara, 
vereador Darcio Neto, e do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues, ao executivo sugerindo a 
criação do Projeto Bolsa Atleta, cujo objetivo é ajudar os esportistas da cidade em futuras 
competições da região. Ressaltado que se o projeto for criado será uma ótima iniciativa para a 
cidade. Tendo ao final solicitado a colaboração dos demais vereadores para votarem favoráveis a 
este requerimento.  Em seguida O VEREADOR APARECIDO AMARAL comentou que a manutenção 
da estrada do Bairro Chapadão ficou excelente. Tendo feito ofício com a participação do vereador 
Francisco Ronivaldo ao chefe do setor de máquinas e sua equipe parabenizando pelo excelente 
trabalho na referida manutenção, a qual foi limpa e estão aguardando as chuvas para passarem a 
máquina de forma definitiva no intuito de ficar ainda melhor. Em seguida fez requerimento para o 
executivo com cópia para o chefe do setor de máquinas requerendo a manutenção das estradas 
rurais, tendo citado os Bairros Perobas, Caieiras, a estrada do Jesus Boiadeiro e demais trechos que 
estejam necessitando deste serviço. Frisou que em especial a estrada do Jesus Boiadeiro a 
manutenção deve ser feita mais acima, pois, há bastante árvores cobrindo a estrada. Frisou que os 
moradores da zona rural, necessitam de estradas boas, saúde as quais se estiverem funcionando de 
forma certa está ótimo. Após O VEREADOR RYAN SILVA, após cumprimentar todos os ouvintes, 
seguidores e presentes, agradeceu ao prefeito em nome de toda administração, pelo empenho de 
ter colocado iluminação na quadra do Bairro Bom Jesus. Disse que fez requerimento solicitando, que 
os colegas vereadores participaram. Que há poucos dias foi feita a instalação e algumas pessoas já 
usufruíram do local jogando bola a noite e este vereador teve o prazer de presenciar que ficou bom. 
Em seguida disse que aproveitaria que esta reunião é de grande audiência para comentar que 
sempre quando se trata de benfeitoria partindo da prefeitura é um pouco demorado, pois, primeiro 
é feito levantamento do que é necessário comprar, depois é aberto edital, logo após a licitação, 
existe um prazo de entrega e no fim ocorre a conclusão da obra. Comentou que já chegou a ouvir 
que os vereadores não tem forças, que simplesmente baixou a cabeça pois confia no serviço da 
administração e sabia que iria instalar as lâmpadas. Relatou que nem sempre os vereadores pedem 
algo numa reunião e o serviço é realizado na mesma semana. Salientou mais uma vez sobre a ótima 
qualidade do serviço de iluminação da quadra do Bom Jesus e sugeriu que fosse trocados os 
alambrados para evitar que furem as bolas e também de as mesmas saírem para fora da quadra. 
Parabenizou a administração pela realização do campeonato de pipa, que esteve no local e que o 
bom é ver a alegria no rosto das crianças e suas famílias incentivando um esporte saudável como 
este. Sugeriu que quando forem realizar os próximos eventos que seja feita maior divulgação. 
Aproveitou a presença do prefeito para solicitar verbalmente a manutenção da estrada do Bairro 
Caieiras, bem como, a construção de mata burro na propriedade do Sr. Daniel Bueno, filho do Binho. 
Ao final parabenizou o cidadão Dimas o qual está ensaiando os participantes da fanfarra, que está 
muito bom, também é um esporte saudável e a cidade precisa. Comentou que devido a pandemia a 
cidade ficou sem realizar este tipo de evento e que já estava com saudades. No uso da palavra O 
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO, cumprimentou todos de modo geral. Em seguida falou 
diretamente ao colega Ryan que também ficou muito contente de terem sido colocadas as lâmpadas 



na quadra do Bairro Bom Jesus, uma vez que o pessoal já vinha cobrando há algum tempo. Disse ter 
sido um dos vereadores que fizeram parte do requerimento junto do vereador, e vendo a 
administração postar que a obra está concluída é uma grande alegria para o vereador. Em seguida 
agradeceu ao prefeito o qual vem fazendo uma brilhante administração, pois, se seus trabalhos, boa 
vontade, e boa administração, não seria possível atender as necessidades dos munícipes que 
procuram os vereadores os quais dependem do prefeito para estar realizando os trabalhos, 
agradeceu ao prefeito e toda sua equipe por ter disponibilizado as máquinas para o Chapadão, tendo 
citado os servidores Ronaldo, coco, Vanilton, Luiz, Senival, Charles, Ivair, Vinicius, Rogério, Luciano 
Banana e por isso participar do ofício junto ao colega Amaral em agradecimento aos mesmos porque 
o trabalho foi bem feito, e que mora a 49 anos no Chapadão e que nunca viu um serviço de limpeza 
igual o de agora que já foi feito antes lá. Comentou que na época da prefeita Neli foi feito serviço de 
cascalhamento muito bem feito onde há pontos que estão cascalhados até hoje, e que se não está 
por completo ainda ajuda bastante, porém, serviço de limpeza igual foi feito desta vez em seu 
conhecimento foi o mais bem feito. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para informar que a 
partir de agora a quantidade de serviços realizados será maior porque a prefeitura adquiriu 
caminhão. Que há alguns dias não tinha dado certo a licitação, mas, o veículo já foi comprado isso irá 
ajudar na continuidade e diminuir o tempo de serviço dos servidores. O vereador Francisco Ronivaldo 
reafirmou que se o prefeito continuar se dedicando e realizando os trabalhos conforme o povo vem 
fazendo, fica mais fácil para atender as necessidades do município e mais fácil para os servidores 
trabalhar. Relatou que o conjunto é bom, que estão trabalhando demais e que foi feito no Bairro 
Chapadão entre serviços feitos na hora e manutenção seguintes trabalhos: 16 mata burros, duas 
pontes e três manilhamentos, sendo que os mata burros foram nas seguintes estradas: perto da 
Dalva, Edgar, José do Alaor, Dagmar, João Gordo, Marcio, Baiano, no delegado que adquiriu terras 
recentes, no Guilherme, Luiz Fernando, Regina, Jaime, Juliano, Gilmar, Norberto e Mizael. Enfatizou a 
grande quantidade de trabalhos feitos no Bairro. Relatou que muitas pessoas procuraram o prefeito 
para fazer serviços em outros bairros e que decidiu que iria terminar primeiro os trabalhos do 
Chapadão, pois, deslocar a máquina de um bairro para outro não é fácil. Tendo ressaltado ainda que 
foi feita construção e alargamento de ponte perto do Sr. Noberto e do Luiz próximo das goiabeiras. 
Disse que foi feito também manilhamento próximo do Sr. Gilmar e da Dona Inês, outro perto do 
Jamil na estrada principal e um na propriedade do Sr. Nazaré. Sem contar a limpeza da estrada e por 
isso gostaria de parabenizar, pois, sempre fala que merece os agradecimentos porque foi um 
trabalho bem feito e que logo que chegar o período chuvoso irá fazer o cascalhamento dos locais 
mais críticos para não terem mais problemas. Em seguida questionou ao assessor jurídico se existe a 
possibilidade de o município criar lei ou se a mesma já existe, a qual pode exigir dos proprietários de 
terra para que cada um cuide da frente, onde existe sítio que dá acesso a estrada principal, pois, 
tendo em vista o trabalho realizado, se cada proprietário mantiver sua frente de propriedade limpa, 
não irá atrapalhar mais, porque se todos deixarem de limpar o mato vai crescer e todos sabem que 
não há como a prefeitura estar no Bairro toda semana para fazer este tipo de serviço, e com isso o 
mato cresce e acontecesse o que já aconteceu e tudo fica do jeito que estava quando a prefeitura foi 
fazer o serviço. Em resposta o assessor jurídico disse que iria estudar estar possibilidade. Na 
oportunidade disse que gostaria de deixar registrado e agradecer a todos que ajudaram porque todo 
o madeiramento para construção e manutenção de mata burro foi doado pelos moradores do Bairro 
tendo citado, o Sr. Jaime, Nelson. Agradeceu também ao vereador Amaral e ao Sr. Norberto, Jamil, 
Sr. Mauro, Luiz e Nardo os quais permitiram fosse depositados em suas residências os materiais que 
foram retirados da beirada da estrada. Informou que em especial na residência do vereador Amaral 
foi depositada uma grande parte deste material tendo em vista ser um local centralizado o que 
ajudou muito no desenvolvimento do serviço porque se fosse levar para outros lugares em que as 
pessoas ofereceram as vezes não rendia tanto como rendeu levando para a residência do Sr. Amaral 
que é mais perto. Disse que fica satisfeito de ver os trabalhos sendo feitos, os pedidos que os 



vereadores fazem sendo realizados. Relatou que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas, há pessoas 
que falaram que não sabe porque este vereador está querendo ser dono do Chapadão, respondeu 
que não quer ser dono de nada, que não é dono nem do que é dele,  porque as pessoas neste mundo 
são donas do dia e da noite assim mesmo porque Deus nos dá o dom da vida e poder amanhecer 
mais um dia com vida e saúde. E que Deus só dá os dons de administrar aquilo que Ele nos deu mas, 
ninguém é melhor que ninguém e deste mundo não se leva nada. Relatou que uma pessoa desta diz 
ser contra a administração mas para este vereador não existe contra e prova disso é o vereador 
Amaral que é considerado oposição, mas se ele trabalhasse contra a administração, o mesmo não 
oferecia o espaço e o trabalho oferecido para poder ajudar o município e por isso o vereador 
Francisco Ronivaldo entende que isso é gente que trabalha por trás da política querendo fazer 
politicagem e por isso fala para não deixar repercutir em que não tem nada a ver, tendo questionado 
ao vereador Amaral se atualmente o mesmo tem algo a reclamar da atual administração. Respondido 
pelo vereador Amaral que não e que tudo que é feito em prol do povo, devem estar juntos, e não é 
porque é considerado o único vereador considerado da oposição que ficará criticando, pois, se está 
fazendo o bem e a administração está fazendo o certo não tem porque ficar criticando. O vereador 
Francisco Ronivaldo disse ter certeza que a pessoa que fez este comentário está ouvindo esta 
reunião. Dito pelo vereador Amaral que o mesmo recebeu criticas por ter deixado colocar o material 
em sua propriedade. Deixou claro que está fazendo o bem para todos e que os beneficiados não são 
somente os dois vereadores do bairro. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para relatar que 
quando se fala que o vereador é de oposição, que depois que estão em Plenário, os vereadores são 
oposição ao que for errado, que estão nesta Casa para fiscalizar de modo geral e não importa se um 
ou outro votou a favor ou contrário, pois, são fiscalizadores do município e se o vereador Amaral de 
certa forma pôde colaborar foi bom porque ajudou de forma geral a todos. Continuando o vereador 
Francisco Ronivaldo disse que o prefeito é um parceiro que o mesmo tem e que se houver algo de 
irregular é claro que o vereador irá falar e bater de frente porque os vereadores estão na Câmara 
para isso. Relatou que entre os vereadores não existe má querência, porém nem Deus agradou todos 
e que o problema está nas pessoas de fora. Dito pelo vereador Amaral que o mais importante é que 
o serviço ficou bom e complementando o vereador Francisco Ronivaldo disse que sim e que está 
servido para todos. Após fez requerimento ao executivo requerendo a limpeza de todo o curso do 
Córrego Quim Brito devido ao mau cheiro. Por sugestão da vereadora Cida Queiros requer também 
a limpeza de todas as bocas de lobo da cidade que estão cheias de sujeiras antes que comece as 
chuvas visando trazer problemas, requerendo ainda a limpeza das calçadas e sarjetas de todas as 
vias. Justificando o vereador Francisco Ronivaldo relatou que esteve conversando com algumas 
pessoas nas margens do Córrego e que o chamaram para ver como está o Córrego mencionado. O 
vereador disse que sugeriram e que ele acatou a idéia, que é difícil para a pessoa entrar dentro do 
Córrego, que mais para cima a água já foi fechada, tanto que a quantidade que está passando pelo 
Córrego é muito pouco e o mau cheiro está muito. Relatou entender que o ideal seria puxar as 
impurezas da lateral para o meio do Córrego pois com a chegada das chuvas, essa sujeira irá embora. 
Em relação as margens do Córrego o vereador Ernane ainda lembrou que outro problema são as 
folhas secas das palmeiras que são retiradas em um dia e no outro já tem mais caídas no chão. Com a 
palavra o vereador Ryan relatou que em seu requerimento citou porque foi orientado que no 
Córrego para estar tirando o mau cheiro seria ideal fazer uma caixa seca no final do mesmo e uma 
vez por semana ou quinzenalmente, esvaziar todo o resíduo que estiver na mesa.  O VEREADOR 
MOACIR QUEIROZ cumprimentou todos que estavam acompanhando a reunião de forma geral. 
Solicitou verbalmente ao prefeito manutenção de represa perto do Sr. Ladico e que fosse urgente 
porque as manilhas estão descobertas. Disse que esteve no local, que para passar o espaço é pouco e 
está perigoso. Também comentou que mais para baixo no mata burro que divide com o Sr. João 
Baquião e o sogro do Manoel, os mata burros, estão com os caibros quebrados, que está passando, 
mas, estão ruins. Em seguida comentou sobre acidente ocorrido com o Sr. Marquinho Parula, que 



aconteceu na propriedade do Sr. Marcos, primo do vereador. Disse que gostaria de agradecer ao 
pessoal da saúde que prestou socorro, que o Sr. Marcos ficou muito agradecido e emocionado. 
Explicou como se deu os contatos até que a notícia e pedido de socorro chegasse a policlínica e os 
profissionais pudessem se deslocar até o local para prestar o socorro, tendo enfatizado a presteza do 
servidor Elicival que mesmo não estando em serviço ajudou a prestar o socorro no local do acidente. 
O vereador relatou que o Sr. Marcos achou que o Sr. Marcos Parula não iria agüentar mas que os 
profissionais da saúde foram tão eficientes que inclusive os profissionais da Santa Casa de Passos ao 
receber o paciente elogiaram o trabalho da equipe de saúde de Fortaleza. Elogiou os trabalhos da 
enfermeira Edina Andrade que fez todos os procedimentos corretamente, tendo elogiado também o 
motorista Paulo e esclarecido que o acidente foi muito sério. Informou que o melhor é que o Sr. 
Marcos Parula já está bem, recebeu alta nesta data e que o Sr. Marcos Artulino ficou muito satisfeito 
com a equipe de saúde, tendo ressaltado que a médica plantonista apesar de ser nova na policlínica, 
foi muito boa, fez excelente trabalho junto das enfermeiras de plantão. Em aparte o vereador Ryan 
Silva relatou que há algum tempo solicitou através de requerimento fosse feita manutenção próxima 
da propriedade do Sr. Tenório, Zé Belmiro, Valdeci, etc, e que nesta data a máquina iniciou os 
trabalhos no local. Relatou que está comentando em reunião porque fez o pedido ao vivo e é bom 
informar para que os ouvintes vejam que os requerimentos feitos pelos vereadores estão sendo 
atendidos. Quanto ao acidente citado pelo vereador Moacir disse que soube, e também soube da 
eficiência do serviço prestado pela equipe da policlínica e que fica muito contente quando isso 
acontece. Em seguida O PRESIDENTE usou a palavra para comentar que soube do acidente do Sr. 
Marquinho Parula, e que a eficiência da equipe de saúde é resultado do treinamento que foi feito há 
alguns dias, pois, foram capacitados para isso e fizeram um excelente trabalho. Desejou melhoras ao 
paciente e parabenizou a toda equipe de saúde que prestou o socorro. Quanto ao Bairro Chapadão 
disse que viu algumas fotos e realmente devem elogiar os trabalhos que foram feitos, porque ficou 
mesmo muito bom, conforme colocado pelo vereador Roni, que de agora em diante é fazer a 
manutenção diária, não só a prefeitura, mas, também os confrontantes com a estrada principal e dos 
trechos que foram limpos. Disse entender que cabe a cada um zelar por sua propriedade. Em seguida 
falou diretamente ao prefeito sobre a ocasião em que estiveram reunidos na COPASA em Paraíso, foi 
falado com o Sr. Sergio sobre as ligações de água. Disse que existe problema sério em trecho sentido 
Passos, caminho que passa todos os dias para ir para a roça, e que faz noventa dias que o Sr. Alonço 
está mexendo com construção no referido local, e está levando água de tambor porque a COPASA 
não fez a ligação de água para ele. Diante do fato este Presidente entrou em contato com o Sr. 
Vagner funcionário da COPASA de Fortaleza, o qual respondeu que existe parceria com a prefeitura, 
que precisa esperar a máquina ir até o local. Tendo o Presidente questionado se existe mesmo esta 
parceria ou se estão enrolando para fazer esta ligação de água porque esta situação é um descaso 
com o cidadão Alonço. Disse que o Sr. Vagner também respondeu que já foi feito requerimento e 
que está aguardando a máquina. O Presidente solicitou ao prefeito que verificasse esta questão 
porque é chato tendo em vista a situação. Enfatizou que deve haver mais respeito com as pessoas, 
porque faz noventa dias que foi solicitada esta ligação, faltou documentos, daí o Sr. Alonço correu 
atrás e arrumou tais documentos. Disse que este cidadão não é o tipo de pessoa de ficar falando ou 
reclamando, e este Presidente entende que este é mais um desagravo da COPASA para com a 
população, falta de compromisso, um jogo de empurra. Disse entender que o funcionário Vagner é 
uma pessoa boa porém devia fazer seu papel de cobrar e verificar onde está o erro. Disse que porque 
ele é um cidadão bom não tem que passar a mão na cabeça, que tem falar as verdades. Salientou 
que a situação da COPASA em Fortaleza é vergonhosa, que está irritado com esta questão do Sr. 
Alonço porque passa todos os dias pelo local e está vendo a situação, que não sabe de há mais casos 
na cidade. Deixou claro que o cidadão Alonço não fez reclamação para o mesmo, mas que o que está 
acontecendo é um descaso, uma falta de atenção com este cidadão, e de compromisso com a 
população, e de respeito com o cidadão. Que fica um jogo de empurra, tendo questionado até 



quando, e perguntado quando irão resolver este problema. Frisou que foram na reunião foram 
tratados muito bem, firmaram compromisso, porém, quando saem da sala não acontece nada, viram 
as costas e a situação fica do mesmo jeito que está. Disse ser uma pena os representantes da 
COPASA não estarem ouvindo esta reunião, porque a empresa não tem mesmo compromisso e nem 
respeito com o povo. Disse que não deve ser só com o município de Fortaleza porque soube que 
outros municípios cortaram convênio com a empresa. Pediu a palavra o vereador Francisco 
Ronivaldo para questionar se o Presidente não participa de grupo de vereadores que foi criado há 
algum tempo em Passos. Respondido que sim, o vereador Roni solicitou que o Presidente verificasse 
neste grupo para entender que os trabalhos da COPASA estão uma vergonha em quase todas as 
cidades, mas, que para Fortaleza ainda é pior por ser uma cidade pequena. O Presidente comentou 
que o funcionário da COPASA deve ter compromisso com seu trabalho, anotar os serviços a serem 
feitos. Reafirmou ficar bastantes chateado porque se reúnem, conversam, pede e nada acontece. O 
vereador Moacir questionou se seria porque está faltando funcionário, respondido pelo Presidente 
que daí terceirizou o serviço e ficou pior. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para relatar que o 
que também devem acompanhar e cobrar é a instalação do reservatório no Bairro Nossa Senhora 
Aparecida. Tendo a vereadora ficado de fazer contato para saber sobre esta questão. Com a palavra 
o vereador Aparecido Amaral disse que a COPASA é uma vergonha para Minas Gerais, pois, em 
Paraíso também é uma vergonha. Continuando o Presidente disse não saber se o Sr. Vagner 
funcionário da COPASA está ou não ouvindo esta reunião, que pede desculpas pelo seu modo de 
falar, porém, pediu mais atenção para com as pessoas. Tendo frisado ainda que se tiver alguém 
ouvindo esta sessão e que puder levar este recado para o Sr. Vagner também, que leve, pois, os 
vereadores são cobrados pelas pessoas. Antes de passar para o ordem do dia foi concedido dez 
minutos ao prefeito para que pudessem fazer seus esclarecimentos. De início em nome do 
Presidente convidou todos os vereadores e servidores para as apresentações de 07 de setembro na 
Praça. Em relação a COPASA disse que participou de reunião junto dos vereadores, que cobraram 
juntos. Tendo o vereador Ernane Dias se lembrado de que no dia da reunião o prefeito deixou claro 
que se a COPASA não fizer o que tem que ser feito este prefeito não irá assinar o contrato, 
respondido que sim porque não tem como deixar um compromisso que a COPASA tem com o 
município. Sobre a cobrança que fizeram para a empresa sobre os tapa buracos, eles vieram e 
fizeram parte do serviço, mas, isso é obrigação porque eles estragam. Em relação ao requerimento 
feito pelo vereador Manoel sobre a estrada do Sr. Zezão, esta estrada será arrumada de imediato 
porque uma das primeiras manutenções será a estrada de Jacuí, a que vai da Caieiras até a Catuaí. 
Disse que esta estrada está ruim porém se não chover um pouco, o serviço será perdido e  fica mais 
ruim do que da forma que está. Sobre os orelhões também comentado pelo vereador Manoel disse 
que já pediram várias vezes estas retiradas, mas, como não é do interesse deles, então dificilmente 
virão porém irá reiterar este pedido tendo em vista ter sido feito este pedido algumas vezes. Sobre o 
torneio de pipa disse que não estava presente mas soube que estava muito bom e que entende que 
devem cada vez mais fortalecer isso. Quanto a estrada do Chapadão, disse que gostaria de agradecer 
ao vereador Amaral, por ter disponibilizado o local para colocar os materiais. Agradeceu também ao 
vereador Francisco Ronivaldo pela parceria porque há dias que o mesmo trabalha junto com os 
servidores da prefeitura na construção de mata burros. Disse entender que isso demonstra a parceria 
que devem ter com a comunidade. Solicitou aos vereadores do Chapadão que levassem 
agradecimentos a todos os moradores do Bairro que doaram madeiras para construção de pontes, 
mata burro etc, deixado seu abraço, seu respeito e seu agradecimento aos mesmos por terem 
ajudado a administração. Deixou claro que não vê o vereador Amaral como oposição e que entende 
que ele é parceiro daquilo que é correto porque o que estiver errado, é claro que todos tem o direito 
de chegar e falar no sentido de arrumar para ficar do jeito que tem que ser. Comentou que desta 
forma os vereadores estarão ajudando o prefeito porque se estiver errado este também não irá 
querer fazer. Quanto a iluminação da quadra disse que irão fazer este serviço em todas as quadras e 



que irá levar a sugestão da troca dos alambrados para que este serviço seja feito. Sobre o que foi 
comentado pelo vereador Ryan em relação a licitação o prefeito disse que isso é muito mais difícil na 
prefeitura do que qualquer um ir ao mercado e comprar qualquer coisa que seja porque devem 
cumprir algumas regras para não fugir do que tem que ser feito. Em seguida salientou que quando se 
fala dos funcionários que trabalham nas estradas rurais e na saúde, gostaria de dizer que a 
administração é isso, que é um ajudando o outro para levar o bem para a população. Sobre os 
funcionários da saúde disse que eles tiveram um treinamento,e que a administração está investindo 
em treinamento para proporcionar isso que foi feito, rapidez e serviço bem feito. Relatou que ao 
chegarem em Passos os funcionários da santa casa parabenizou a equipe de saúde de Fortaleza por 
toda a condução do socorro até que chegasse lá. Tendo sido ressaltado pelos funcionários da santa 
casa que os procedimentos feitos em Fortaleza ajudou e muito na recuperação do paciente. Em 
seguida comentou que o vereador Moacir solicitou há um tempo, porém, uma maquina não estava 
no município, a construção perto do Sr. Vardo e este perto do Ladico o prefeito já irá repassar ao 
chefe do setor de máquinas porque se existe maneira de fazer antes que rompa é melhor fazer para 
que não fique mais caro e mais difícil. Já no sentido Alves, já estão agendados alguns serviços para 
serem feitos também, tendo citado próximo do Sr. José Geraldo, que próximo ao Sr. Bataza será 
retirada água que está trazendo problemas. Em relação ao problema da ponte da propriedade do Sr. 
Nélio Nascimento relatou que já conversaram com o Aguinaldo o qual permitiu seja feita uma ponte 
seca para quando vier muita água, saia nesta ponte para não derrubar a ponte das terras do Sr. Nelio 
tendo dito que já tentaram várias formas e não deram certo. Disse que devem agradecer muito ao Sr. 
Aguinaldo porque está ponte será construída no meio de seu pasto para sair o ladrão de água sem 
prejudicar o aterro. Frisou as parcerias que a administração tem com os vereadores, com as pessoas 
que cedem madeira além de os vereadores questionarem e cobrarem para que a administração 
tente fazer. Antes de encerrar o vereador Ernane questionou se precisa mesmo da parceria da 
prefeitura para fazer a ligação de água para o Sr. Alonço e para qualquer outro cidadão da cidade. 
Respondido que não é bem uma parceria, que a prefeitura ajuda a COPASA cedendo a 
retroescavadeira para fazer o buraco e facilitar. Tendo o prefeito informado que de imediato como a 
máquina está em Fortaleza, ir na construção fazer o serviço gasta pouco tempo e que como a água 
vai até na propriedade da Sra Cida irá prolongar para chegar na propriedade do Sr. Alonço e nos 
outros terrenos. Quanto aos terrenos citados pelos vereadores disse que os que foram ganhos 
anteriormente foram necessários interditar daí por isso doaram aqueles em que já fizeram a ligação 
de água. Finalizando falou do requerimento do vereador Ernane dizendo que irá estudar a questão 
juridicamente para verificar se esta bolsa atleta e se for possível irá tentar fazer. Passando para a 
ORDEM DO DIA os requerimentos apresentados nesta reunião foram colocados em votação, tendo 
sido aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a segunda reunião 
ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura, a realizar-se no dia 12 
de setembro de 2022, as 19:00 horas, na Câmara Municipal. Lembrando que neste dia estaremos 
recebendo a equipe do CIDASSP que irá apresentar os resultados obtidos pelo consórcio durante o 
ano de 2021 e 1º semestre de 2022._____________________________________________________ 
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