
ATA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 07 DE MARÇO DE 2022. 

Presidência do vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral(Solidariedade), Ernane Moreira Dias (PSB), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues (PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz(MDB), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz 
(PSB), Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar Silva (PL). Colocada à disposição a ata da reunião 
anterior, foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Informado 
pelo Presidente que foram distribuídas cópias de ofício n°31/22 do Ministério Público sobre resposta da 
COPASA. Esclarecendo que esta resposta está relacionada ao ofício encaminhado pelo vereador Francisco 
Ronivaldo Rodrigues no ano de 2021, na época Presidente da Câmara, o qual relatou ao Ministério Público os 
problemas que a população vinha enfrentando em relação a COPASA na cidade. Tendo lembrado a todos que 
este assunto foi tema de diversas discussões em várias reuniões desta Casa em 2021. Quanto a este ofício o 
Presidente disse que os vereadores devem verificar se a COPASA, satisfez as necessidades da comunidade, se 
foi satisfatória a comunidade. Ainda no pequeno expediente comunicou também que foram distribuídas cópias 
do comprovante de rendimentos relativo ao ano de 2021 de cada vereador para que seja feito imposto de 
renda. Informou também que foram recebidas novas numerações de Decretos da Prefeitura Municipal que 
estão expostas no mural da Câmara. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A VEREADORA CIDA QUEIROZ 
parabenizou todas as mulheres pelo seu dia que será comemorado em 08/03, cumprimentando todas as 
mulheres guerreiras, vitoriosas, trabalhadoras e abençoadas. Pediu que Deus abençoe a todas as mulheres, 
tendo cumprimentado também as servidoras da Câmara, ressaltando que todos os dias são especiais, mas, que 
dia 08/03 é um dia especial para parabenizar todas as mulheres. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, parabenizou 
todas as mulheres do Brasil, tendo pedido que Deus as abençoe. O VEREADOR MANOEL GALDINO fez 
requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo seja realizado cascalhamento no sítio do Sr. 
Sebastião Alves, próximo ao Bairro Brabina, porque no período chuvoso o cidadão enfrenta problemas para 
chegar em sua propriedade. Requer que o cascalho seja colocado em especial na subida, visto que o morro é 
forte e desliza bastante. Em seguida relatou ter sido procurado pelas mulheres que cuidam dos cães de rua, as 
quais solicitaram ao vereador que verificasse junto ao executivo, se a administração pode arrumar lugar para 
serem colocadas estes cachorros, porque tem ficado difícil para tais mulheres alimentar e colocar água para 
estes animais visto que são muitos os pontos de alimentação desses cães. Tendo feito requerimento neste 
sentido, enfatizando que essas mulheres cuidam muito bem destes cachorros e que seria bom para elas 
haver local certo para os animais permanecerem.  Ressaltado pelo vereador que os cães são como serem 
humanos e necessitam ser bem cuidados. Após parabenizou todas as mulheres do município e as servidoras 
da Câmara pela passagem do dia das mulheres em 08/03, desejando que todas sejam felizes. O VEREADOR 
ERNANE DIAS, cumprimentou todos os presentes e ouvintes. Após em nome da vereadora Cida Queiroz 
cumprimentou todas as mulheres, guerreiras de Fortaleza e de sua família, em especial sua esposa e netas pois 
entende que a família é o pilar do homem, tendo parabenizado também as servidoras da Câmara. Em seguida 
relatou que próximo do sítio do Sr. Luiz Messias existe mata burro, o qual está faltando dois ripões, que 
colocaram madeira de eucalipto, mas, está perigoso, visto o grande fluxo de veículos, tendo feito 
requerimento ao chefe do setor de máquinas para que sejam colocados os ripões acima mencionados neste 
mata burro. Fez também requerimento ao chefe do setor de máquinas para que assim que possível faça 
cascalhamento na estrada sentido Comunidade do Silêncio, mais especificamente, após a porteira, pois, há 
local com atoleiro e que necessita de manutenção, pois, quando chove não é possível trafegar nenhum tipo 
de veículo. Em relação ao ofício resposta da COPASA, esta informou ao MP que no ano de 2020 houve pique de 
energia, e por isso ocorreu a falta de água, porém, o vereador entende que isso não procede porque ainda está 
faltando água todos os dias. Sobre o alerta da COPASA para que os cidadãos coloquem reservatórios em suas 
residências, para que quando houver falta de água, para que a pessoa não fique sem.  O VEREADOR 
APARECIDO AMARAL parabenizou todas as mulheres fortalezenses, em especial sua esposa. O VEREADOR 
RYAN CESAR SILVA, cumprimentou todos os presentes, em especial o prefeito presente na reunião e também 
os ouvintes. Parabenizou todas as mulheres, em especial as de Fortaleza de Minas, sua avó e as demais de sua 
família. Enfatizou que sem as mulheres os homens não seriam nada, que elas que carregam o mundo, tendo 
parabenizado também as colegas de trabalho. Em seguida disse que é bom pedir, mas, melhor ainda é 
agradecer e reconhecer o trabalho quando é bem feito.  Relatou que na última reunião fez pedido para que 
fosse realizada manutenção na estrada do Bairro Alves até no porto de areia do Sr. Zé Maria. Disse que teve o 
privilégio de passar pelo local e ficou surpreendido com o resultado do trabalho, pois, passou pela estrada 
antes e depois do trabalho realizado. Agradeceu verbalmente ao prefeito pelo apoio, e fez ofício ao chefe do 



setor de máquinas, e também para o operador de máquinas Adilson Francisco, agradecendo por atender seu 
pedido e pelo serviço realizado na referida estrada. Na oportunidade fez ofício em agradecimento ao 
servidor Luiz Vitalino, operador de máquinas, que também deu atenção ao pedido do vereador, pois, neste 
período de chuvas a draga arrebentou a corda, caiu no rio e o servidor foi com a máquina no local e não 
mediu esforços tendo ajudado a solucionar o problema. Em seguida fez ofício ao delegado responsável pela 
região, de São Sebastião do Paraíso, Dr. Glauber Rodrigues Simão solicitando dentro das medidas possíveis, 
apoio, mais eficiência, e atenção maior em relação aos recentes furtos de gados que ocorreram na região. 
Tendo esclarecido que somente no mês de fevereiro os furtos ocorreram em três propriedades, que fica 
triste porque as pessoas batalham para possuir, e do dia para noite ocorrem estas fatalidades. E por isso 
solicita atenção especial para que isso possa evitar quase que cem por cento de furtos. Após fez ofícios aos 
deputados Cássio Soares, Emidinho Madeira, Odair Cunha, Julio Delgado, Antonio Carlos Arantes, José Silva, 
Raul Belém, Greyce Elias e Aelton Freitas, para que sejam enviados ao município, recursos para aquisição de 
câmeras e demais equipamentos de segurança, para a zona rural do município, para que sejam instaladas 
câmeras nos pontos estratégicos, nas encruzilhadas. Ressaltou saber que para todos os pontos é sem 
chances, mas, sendo instaladas nos pontos estratégicos já inibe bastante. O VEREADOR FRANCISCO 
RONIVALDO RODRIGUES iniciou sua fala dizendo que conforme falado pelo colega Ryan Silva, pedir é bom e 
quando se é atendido os vereadores não fazem mais que sua obrigação em agradecer. Fez ofício ao chefe do 
setor de máquinas estendendo cumprimentos a sua equipe, com cópia ao executivo, agradecendo pela 
construção de mata burro na propriedade do Sr. Paulo da Três Fontes. Na oportunidade agradeceu também 
pela manutenção da estrada do Morro do Níquel, inclusive próximo da entrada do Bairro Córregos, perto da 
árvore do jatobá, foi feito serviço de calçamento, utilizando pedras maiores nos buracos. Em seguida fez 
ofício ao chefe do setor de usina de reciclagem e triagem de lixo, solicitando a limpeza das margens (em 
volta) do poliesportivo. Comentou que em sua opinião deveria ser construída no local, pista de caminhada, 
que o prefeito tem pensamentos futuros para isso. Pediu atenção especial para que fosse realizada esta 
limpeza tendo em vista ter recebido reclamação de que o local está meio desleixado e este vereador esteve no 
local e entende que necessita mesma desta manutenção. Em relação ao ofício do MP sobre a COPASA, 
explanou que no mandato anterior, foi presidente da Câmara, que receberam diversas reclamações. Tendo o 
Presidente 2022 dito que as reclamações continuam. O vereador Francisco Ronivaldo relatou que o intuito dos 
vereadores é solucionar o problema dos fortalezenses, então os vereadores foram atrás de solução e na 
opinião deste vereador a COPASA não tem que jogar a culpa na falta de energia, pois, isso está relacionado a 
CEMIG, e na realidade a COPASA deve ver o que é problema deles. Dito pelo vereador Ryan que esta desculpa 
já não cola mais. Sobre os piques de energia disse que conversaram com a CEMIG que atualmente até 
acontecem, porém, bem menos. Mas, o caso COPASA continua o mesmo. Ressaltou que se reuniram com 
representantes da mesma, que os trataram muito bem, porém, isso não basta, e devem fazer o que é 
necessário por Fortaleza, que é atender a população da maneira adequada porque ganham para isso, então são 
obrigados a fazer o serviço da maneira correta porque não estão fazendo de graça. O vereador Moacir disse 
que podem instalar gerador. O vereador Francisco Ronivaldo disse que em sua opinião, a resposta 
encaminhada ao MP não é a adequada porque a COPASA tem que prestar o serviço de forma bem feita para 
serem respeitados. Enfatizou que continua com sua indignação e reclamando porque acha que tudo continua 
igual, as mesmas reclamações, que entende que a COPASA deve mudar seu critério e que é claro que se o 
cidadão tiver reservatório a história é outra, mas, então que a COPASA realize audiência pública, inclusive o 
atual Presidente com certeza cederia o espaço da Câmara para esta realização, esclarecendo para todos os 
usuários que para amenizar este problema os cidadãos devem ter reservatório. Salientou que a falta de água é 
responsabilidade da COPASA e que não vão deixar de cobrar dela, porque ganham para fazer o serviço bem 
feito visto que ganham para isso. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias para dizer que o colega Francisco 
Ronivaldo foi feliz em sua fala pois na resposta consta que foram apenas sete casos isolados, porém, a 
população cobra dos vereadores o assunto foi trazido em Plenário, foi feita reunião com representantes da 
COPASA em que os vereadores deixaram bem claro que são várias reclamações, e o vereador Ernane entende 
que esta questão de casos isolados não existe. Pediu a palavra o Presidente para ressaltar que em relação a 
CEMIG não foi apenas um dia, pois, os piques já não ocorrem com tanta frequência, mas, a falta de água sim. 
Disse que recebeu visita de cidadão o qual relatou que o problema continua, que quando abre a torneira não 
tem água, quando a mesma chega na torneira, há uma bomba de ar que vem primeiro e com isso o registro 
gira um consumo indevido, ou seja, o cidadão irá pagar por ar que chega na torneira antes de a água chegar. O 
vereador Ernane Dias disse que na semana três dias faltam água e outros três não, que então algo está errado. 
Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para ressaltar que até o recebimento do ofício resposta, a mesma 
não sabia que o telefone disponível da COPASA é o número 115, que é bom a população que está 
acompanhando a reunião registrar porque as vezes é preciso, tendo repetido que o número do telefone é 115 
e a central de atendimento que é 0800 0300 115. Disse não saber se funciona, mas, que são esses os números 



que estão informando para que seja feito contato caso tenha alguma reclamação. Continuando o vereador 
Francisco Ronivaldo disse entender que a empresa COPASA em si, paga os funcionários os quais devem prestar 
os serviços de forma correta, até porque tem contrato com as cidades onde atuam. Que não adianta tirarem o 
corpo fora, e jogar a desculpa em outras pessoas porque não há desculpa. Informou que participa de grupo de 
vereadores onde participam representantes de várias cidades as quais são abastecidas pela COPASA e não há 
uma destas cidades que não possuem reclamação, inclusive há várias que estão reincidindo os contratos. Frisou 
que se a população deixar de pagar a conta a água é cortada. Continuando o vereador Francisco Ronivaldo 
aproveitou a presença do prefeito e questionou sobre o andamento em relação aos lotes, tendo em vista ter 
sido questionado sobre o assunto, se irá demorar a legalizar ou não. Tendo o vereador Ernane questionado se o 
vereador está falando dos lotes perto da COPASA, respondido que sim, e que devem dar as mãos e lutar para 
que Fortaleza cresça e na opinião do vereador o local mais adequando pra cidade se desenvolver é onde já está 
iniciado, e se faltar algo e precisar de algo os vereadores devem ir em busca para atender o anseio das pessoas 
para que possam construir. Após parabenizou todas as mulheres pelo dia internacional da mulher, tendo 
ressaltando os cumprimentos a sua filha e esposa, por entender que elas são a base de onde este vereador está 
hoje. Deixou seu abraço a todas as mulheres mineiras, brasileiras e em especial as fortalezenses, da região, a 
vereadora Cida e as servidoras da Câmara, enfatizando que estará fazendo orações pelas mesmas para que 
Deus ilumine a cada uma. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ também cumprimentou todas as 
mulheres pelo seu dia em especial as colegas de serviço na câmara e sua família. Em seguida falou diretamente 
ao prefeito presente na reunião, sobre mata burro próximo das terras do João Grandão, que também 
conversou com o cidadão Sirlei França, o qual relatou que se o prefeito quiser retirar o referido mata burro não 
há problemas, e que acha que o Sr. João Grandão também não vai se importar, porque tal mata burro é 
corredor e retirando já é um problema a menos. Que na propriedade da Sra. Célia é corredor e a mesma não 
depende deste mata burro, que do lado de cima as terras são do Sr. Sirlei que também não depende do 
referido mata burro e o Sr. João Grandão tem o colchete de entrada. Fez requerimento ao executivo, para que 
verifique junto a estas pessoas, e se todos estiverem de acordo que seja feita a retirada do mata burro 
citado, pois, as vezes melhora para todos. Também fez requerimento ao executivo para construção de mata 
burro na propriedade do Sr. Vardo da Delmira, pois, este vereador busca aluno no local, existe porteira a 
qual sempre tem que ficar abrindo, e as pessoas que vão à propriedade do Sr. Luiz Jacó tem sempre que abrir 
a referida porteira e o Sr. Vardo disse que se quiserem implantar mata burro no local que não há problema, 
que não há necessidade de ser mata burro reforçado pois se for passar veículo pesado passa pela porteira. 
Tendo o vereador ressaltado que este é um pedido do Sr. Vardo. Após O PRESIDENTE em nome da vereadora 
Cida Queiroz cumprimentou as demais mulheres e servidoras desta Casa. Comentou que é como dizem ao lado 
de um grande homem há sempre uma grande mulher. Pediu que Deus abençoe a cada uma, tendo ressaltado 
que em sua opinião a mulher tem um papel muito importante na sociedade, principalmente aquela que é mãe. 
Pediu que Deus abençoasse cada uma e que desse força, saúde e que possa sempre estar ajudando a todos em 
suas caminhadas. Em seguida fez requerimento ao chefe do setor de máquinas, pois, foi informado que 
próximo da propriedade do Sr. José Coelho existe ponte a qual está descalçando, requerendo seja feita visita 
ao local e realizada a manutenção, pois, se voltar a chover pode trazer problemas. Informado pelo vereador 
Moacir que tal ponte está sem o guarda terra, dito pelo Presidente que a pessoa que lhe informou disse que a 
mesma está descalçando, tendo pedido que dêem uma olhada no local porque a ponte ainda não está em 
estado crítico e que esta manutenção seria mesmo como forma de prevenção. Em relação a COPASA conforme 
foi falado pelos vereadores, os problemas continuam. Que foi orientado pelo assessor jurídico a explanar que o 
MP encaminhou este ofício aos vereadores uma resposta da COPASA encaminhado ao órgão e que os 
vereadores tem quinze dias para responder. Tendo o Presidente solicitado ao assessor que prestasse 
esclarecimentos. No uso da palavra o assessor jurídico disse que esta cópia de comunicado é um procedimento 
que foi instaurado perante a promotoria de Jacuí, que a Câmara tem prazo de quinze dias para responder se a 
COPASA e em consequência disso aproveita para solicitar aos ouvintes que estão atentos a reunião que se 
puderem entrar em contato com a câmara deixando nome e endereço das residências apontando as 
ocorrências que vem com o abastecimento da COPASA, pois, estas informações são de suma importância para 
o resultado final e para que a COPASA seja punida pelas ocorrências. Relatou que os próprios vereadores 
também podem informar caso falte água em suas residências, seria muito importante para juntar ao inquérito, 
em conjunto todos assinariam lembrando que se foi instaurado inquérito isso terá um fim que será a 
promotoria informar a COPASA que informaram a câmara, deram prazo para resposta e que a população 
respondeu em determinada data que houve ocorrências para que desta forma sejam punidos e consertem o 
que está errado. Continuando o Presidente reafirmou o comunicado do assessor jurídico em relação a prestar 
informações sobre a COPASA, podem procurar a câmara ou os vereadores para repassar as informações. 
Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Presidente questionou individualmente aos vereadores se 
iriam liberar para votação o Projeto de Lei nº 06 que “Transforma cargo, altera atribuições do quadro 



permanente da prefeitura municipal de Fortaleza de Minas”. Respondido que sim pelos membros da comissão 
de finanças e orçamento, o Projeto de Lei nº 06 foi colocado em primeira votação, tendo em vista não ter sido 
encaminhado com nenhum pedido de urgência. Em aparte o vereador Ernane Dias questionou ao assessor 
jurídico se o mesmo poderia explanar sobre este projeto, dando um parecer sobre a proposição. Em resposta o 
assessor jurídico disse que em relação ao parecer, já conversaram bastante sobre o projeto de lei nº 06 em 
reunião no plenarinho. Que a CF fala no art. 48, inciso X que o executivo tem o poder de criar, extinguir e 
transformar cargos públicos. Falou que se trata também do que fala a doutrina, que desde que não tenha 
alteração de salário, as atribuições do cargo sejam as mesmas, e que a prova que o candidato prestou seja do 
mesmo nível técnico a doutrina entende que não tem problema, porém, é uma questão de mérito de cada 
vereador porque tem a súmula do STF nº 685 que fala que o ingresso em cargo público, é só através de 
concurso desde que não obedeça os critérios já citados que são atribuições, salário e competência, por isso, 
este assessor entende que cabe a cada vereador fazer análise e votar com o critério de cada um. Pediu a 
palavra a vereadora Cida Queiroz que relatou que na LOM as atribuições do prefeito, no art. 69, inciso XI fala 
sobre promover e extinguir cargos, dar empregos as funções públicas municipais na forma da lei. Falou 
também que de acordo com a Lei 792, 806, 823 e 863, as mesmas também tem estes parâmetros e de acordo 
com o que tem de entendimento sobre esta lei será favorável ao projeto. Dando continuidade na ordem do dia 
foi colocado em primeira votação o Projeto de Lei nº 06/22 que  “Transforma cargo, altera atribuições do 
quadro permanente da prefeitura municipal de Fortaleza de Minas”, recebeu seus votos favoráveis dos 
vereadores: Maria Aparecida de Queiroz, Gabriel Lourenço de Queiroz, Ernane Moreira Dias, Francisco 
Ronivaldo Rodrigues, Ryan Cesar Silva e Moacir Aparecido de Queiroz; e dois votos contrários dos 
vereadores: Manoel Galdino Proença e Aparecido Donizete Rosa Amaral. Constatando-se ao final que o 
Projeto de Lei nº 06/22 foi aprovado pela maioria em primeiro turno. O vereador Francisco Ronivaldo 
solicitou do Presidente que pudesse se justificar em relação a votação do PL, pois, tem entendimentos 
favoráveis e contrários, porém, existe o mérito de cada vereador, e por questão de mérito, é favorável ao PL 
porque já são vários anos que os tratoristas estão trabalhando como operador de máquinas e nada mais justo 
do que legalizar a situação destes servidores. Que este vereador acredita que se posteriormente a prefeitura 
voltar a ter os tratores para prestar serviço como já teve antes na prefeitura, os servidores não deixarão de 
fazer o serviço porque é uma junção de funções que une um cargo ao outro. Que conforme dito pelo assessor 
jurídico existem dois pareceres, então, tendo em vista um dos pareceres ser favorável e também por questão 
de mérito é que optou por ser favorável ao projeto. No uso da palavra o vereador Moacir Queiroz disse que já 
trabalhou com o servidor Noel conhecido como Brizola, por uns dois anos, presenciou que o mesmo é um bom 
operador de máquinas, que já trabalha como operador por aproximadamente três a quatro anos, e tanto 
trabalha bem no trator, como na máquina e por isso é a favor do projeto. Em tempo o vereador Francisco 
Ronivaldo solicitou destacar apenas mais um detalhe que é o fato de que atualmente não há trator na 
prefeitura para prestação de serviços, se não legalizar a situação dos tratoristas que estão trabalhando como 
operadores de máquinas, e posteriormente não quiserem exercer esta função, o prefeito terá que contratar 
operador de máquinas e pagar estes servidores que ficarão sentados no pátio porque eles não são obrigados a 
trabalhar se não legalizarem a situação dos mesmos. Relatou que muitas pessoas irão criticar a atitude dos 
vereadores de estarem votando a favor do projeto, porém, estão analisando a economia do município, tendo 
dito que é melhor adequar os cargos do que os servidores no futuro não quiserem trabalhar não sendo o 
prefeito obrigado a colocar os mesmos no setor do qual estão trabalhando já há um bom tempo. Tendo 
deixado claro que não é da índole destes servidores terem esta atitude. Esclarecendo que teriam que pagar 
duas pessoas, uma parada e outra trabalhando, e por mais esta vantagem é que é favorável ao projeto. No uso 
da palavra o vereador Moacir ainda esclareceu que o servidor já está trabalhando como operador de máquinas, 
e que se o projeto no caso fosse para mudar o mesmo de setor, talvez poderia até ser contra, mas, o servidor já 
trabalha faz tempo, tendo dito ainda que não sabe a diferença de salário mas entende que se for pequena não 
vê problema. Enfatizado pelo Presidente que toda a população sabe que o servidor trabalha com a máquina há 
um bom tempo. Ressaltou que a fala do vereador Francisco Ronivaldo foi muito bem colocada, quanto ao fato 
de o servidor deixar sua atribuições pelo fato de não estar no cargo certo. Disse que entende que esta situação 
foi muito bem colocada. Dando continuidade na ordem do dia foram feitas as leituras dos requerimentos 
apresentados, os quais foram aprovados por unanimidade. Novamente pediu a palavra o Presidente Darcio 
para esclarecer que as vezes as pessoas podem interpretar mal, a fala da servidora em relação ao requerimento 
do vereador Moacir sobre a retirada do mata burro, e explicou que não é que o vereador esteja pedindo esta 
retirada, os proprietários de sítios próximos é que se conscientizaram de poder retirar o mata burro. Disse que 
gostaria de deixar clara esta questão porque as vezes alguém pode entender que é o vereador que está 
pedindo para retirar. Antes de encerrar a sessão, o Presidente concedeu por dez minutos a palavra ao 
PREFEITO MUNICIPAL, ADENILSON QUEIROZ o qual agradeceu mais uma vez este espaço para estarem 
conversando, para informar algo que as pessoas procuram e que os vereadores levam estes anseios até a 



administração. Relatou que quando se fala do Sr. Ronaldo Leão chefe do setor de máquinas e sua equipe, do 
servidor Nivaldo e sua equipe e todos os demais funcionários, o prefeito entende que trabalhando unidos fica 
mais fácil. Após em nome da vereadora Cida Queiroz parabenizou e deixou seu abraço a todas as mulheres da 
Câmara, de sua casa e de Fortaleza de Minas, pois, entende que todos os dias, é dia da mulher, pois, com seu 
trabalho, hoje em dia apesar de ser mulher em algumas situações se tornam o homem da casa. Quanto ao 
cascalhamento da estrada do Sr. Sebastião Alves, disse que irá falar direto em outros setores também, porque 
sabe que está precisando, que a chuva graças a Deus foi bastante, mas, estão tentando fazer o máximo, 
portanto que gostaria de agradecer em nome do chefe do setor de máquinas, todos os funcionários que 
trabalham com o mesmo, pois, trabalharam nos feriados e sábados para adiantarem um pouco o serviço de 
manutenção das estradas. Enfatizou que estão priorizando a manutenção de estradas onde necessitam buscar 
alunos e a intenção é de fazer para todos, mas de uma vez não conseguem e por isso pede um pouco da 
paciência das pessoas, para que este serviço seja feito de forma geral. Disse que vão arrumar, cascalhar e que 
estão em busca de empresa de caminhões para transportar bastante cascalho para deixar em boas condições 
as estradas do município. Sobre o mata burro citado pelo vereador Ernane, o prefeito disse que estão 
consertando e que não dá para fazer tudo de uma vez, mas, está tentando fazer o mais rápido possível, 
inclusive nesta data foi informado pelo chefe do setor de máquinas sobre alguns mata burros que foram feitos. 
Em relação ao cascalhamento próximo da Comunidade do Silêncio, disse que aquele foi um dos lugares que 
deu mais trabalho para a administração neste ano, tanto que foi colocada grande quantidade de pedra no 
atoleiro do local, que não está bom mas está dando para trafegar e que o mais breve possível estarão fazendo 
este cascalhamento. Em relação a fala do vereador Ryan sobre parabenizar e agradecer as pessoas que estão 
fazendo manutenção da estrada do Bairro Alves, nesta data estavam fazendo alguns trechos próximos de 
Fortaleza e na opinião do prefeito é desta forma que funciona, todos ajudando vão vencendo os obstáculos. 
Que nesta recebeu algumas pessoas em seu gabinete para falar sobre como ficou bom a instalação de 
lâmpadas de led. Comentou que os cumprimentos que recebeu, estende aos vereadores, todos os funcionários 
da prefeitura que ajudaram e todas as pessoas que observaram as melhorias. Deixou claro a toda população de 
Fortaleza que isso foi feito com recurso próprio e que não foi recurso de governo estadual ou federal. Relatou 
que o governo de Minas irá repassar para quase todas as cidades mineiras, para estar fazendo este serviço, 
porém, graças a Deus, ao esforço de que todos tem conhecimento porque desde outubro de 2021 que a 
administração está buscando. Relatou que gostaria que a troca das lâmpadas tivesse ocorrido antes da virada 
de ano porém não foi possível pela empresa que não tinha o material para fazer e das 22 cidades do consórcio 
da AMEG Fortaleza foi a primeira a ser contemplada porque já estavam com este projeto pronto desde outubro 
de 2021. Relatou que se não fosse pela AMEG o município iria fazer por conta própria, porém, o valor ficaria 
extremamente alto. Esclareceu que cada lâmpada custa em torno de oitocentos e cinquenta reais, e iriam 
pagar mais de mil reais por lâmpada, então o valor final ficaria bem mais alto. Frisou que a população 
fortalezense merece porque estão trabalhando juntos, e o recurso é próprio. Disse que pode vir recursos de 
governo para outras situações, a comunidade já está bem servida, porém,falta algumas coisas. Informou que 
serão instaladas lâmpadas de led também no cemitério com recurso próprio, na Praça Central, na Pracinha do 
Nono, na Pracinha São Miguel e na Igreja do Bom Jesus. Que está faltando estes locais para serem feitos e 
quando chegar o material irão terminar o serviço. Informou também que nas esquinas onde existe poste, com 
apenas um braço, serão colocados dois, cada um iluminando uma rua diferente visando melhorar ainda mais. 
Sobre as câmeras de segurança que foram solicitadas para vários deputados, o prefeito informou que o 
município possui recurso para esta instalação, que se vier dos deputados, melhor ainda, mas, se não vier, já 
estão planejando os locais para fazer este instalação para inibir, ajudar e dar segurança ao pessoal. Pediu a 
palavra o vereador Ernane Dias para parabenizar o serviço que foi feito, ressaltando que as pessoas só vêem a 
diferença quando é instalada na porta das residências, tendo citado exemplo de poste em frente a residência 
da servidora Renata, e dito que ficou muito claro, iluminando inclusive dentro de alguns cômodos das 
residências, tendo se lembrado ainda da economia que o município terá mensalmente. Respondido pelo 
prefeito que é uma economia em torno de 40 a 41% e isso irá ajudar muito, pois, se há economia existirá 
condições de dar outro conforto, seja na saúde ou na educação para a comunidade. Em seguida a vereadora 
Cida Queiroz comentou que foi questionada por algumas pessoas, sobre algumas ruas em que não terminaram 
a troca das lâmpadas de led. O prefeito esclareceu que a empresa voltará para fazer este serviço, 
principalmente a Rua Primeiro de Março que é da entrada da cidade. Explicou que não terminaram porque o 
material veio errado, pois, os braços vieram com medida de dois metros e tem que ser de três metros. Que 
nesta vinda, a empresa já trará material tanto para a iluminação das praças, quanto para o restante que ficou 
para trás por ter vindo alguns materiais errados. Após o Presidente ao ouvir fala sobre o cemitério municipal, 
relatou que ainda em tempo, gostaria de fazer um requerimento ao executivo, pois, foi procurado por 
populares que disseram que aparentemente não existe rampa para cadeirantes no cemitério municipal, 
requereu do prefeito seja verificada esta situação, e caso realmente não exista tais rampas, que as mesmas 



sejam implantas visando melhor acesso destes cidadãos. Na oportunidade por sugestão da vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz, requer sejam implantadas estas rampas, também no velório municipal. Com a palavra 
o prefeito disse que sempre vem às reuniões justamente para ouvir o que foi falado e já dar andamento. Após 
o Presidente comentou que há outro assunto a ser discutido com o Presidente que está relacionado mais a 
familiares. Que não se lembra bem o ano, mas, o então vereador Antonio Ferreira, conhecido como Celinho do 
ônibus, condecorou a estrada sentido Fortaleza de Minas/Morro do Níquel até a Rodovia MG-050 com o nome 
do avô deste Presidente, Joaquim Enock Neto. Que num determinado pé de mangueira, havia um pequeno 
trevo, onde a placa foi instalada, porém, observou-se que a mesma foi retirada. Que conversando com alguns 
membros da família recentemente, entenderam que deveria ser colocada uma nova placa naquele local, tendo 
em vista, que seu avô foi um cidadão que lutou muito pelo município. Então, solicitou através de ofício ao 
prefeito em nome de toda a família, seja implantada nova placa, conforme existia no local. Sugerindo sejam 
implantadas os mesmos modelos de placas, tanto sentido Bairro Caieiras, quanto na saída de Fortaleza de 
Minas para a zona rural do município, no intuito de indicar os Bairros Rurais, como por exemplo, Fazenda 
Prata, Praia do Val e etc. Após acordo o ofício foi expedido com autoria do Plenário da Câmara. Continuando 
o prefeito comentou sobre agradecimento do vereador Roni do Chapadão em relação a manutenção da 
estrada do Morro do Níquel, bem como, construção de mata burro, tendo o prefeito dito que conforme já disse 
antes, devagarzinho vão tentando fazer. Em relação a limpeza do Poliesportivo o prefeito disse que tanto o poli 
quanto o clube municipal, a vereadora Cida Queiroz está por dentro do assunto porque trabalha na prefeitura e 
acompanha os processos. Questionou a vereadora se este processo licitatório havia terminado nesta data, 
porque sabe que estava para ser finalizado e contratar algumas pessoas para fazer a limpeza de ruas, de locais 
que são da prefeitura e parte das estradas rurais estarão também neste pacote. Tendo a vereadora Cida 
Queiroz relatado que além da limpeza, também serão pulverizadas as bocas de lobo da cidade. O prefeito 
comentou após sobre a infestação de caramujos que ocorreu na cidade, relatando que foi contratada empresa, 
fizeram a dedetização para evitar estes caramujos, tendo em vista, serem caramujos africanos e transmitem 
doenças. Quanto aos terrenos, disse que nesta data receberam um consultor de São Sebastião do Paraíso, 
chamado Sr. José Francisco, que já existem muitos pedidos de regularização junto a prefeitura, que o trabalho 
e bem complicado, que acharam que era fácil, mas, não é, por isso irão contratar um consultor para vir, dar o 
primeiro ponta pé e treinar uma pessoa. Frisou que estão fazendo o possível para regularizar. Após o vereador 
Francisco Ronivaldo questionou em relação ao transporte escolar de alunos dentro da sala de aula, se existe 
previsão de início do mesmo. Respondido pelo prefeito que este é outro assunto que já estão negociando para 
fazer. Comentou que o vereador Moacir trabalha no transporte escolar, e que este prefeito nunca viu quebrar 
tanto carro como agora e que acha que é porque ficou muito tempo parado, tendo dito que há dias que até em 
veículos da saúde estão tendo que fazer o transporte de alunos tendo em vista o tanto que está apertado, mas, 
o transporte dentro do município acontecerá o mais rápido possível. O vereador Moacir Queiroz disse que já 
que comentaram sobre os veículos da educação, gostaria de dizer que entende que devem dar uma melhorada 
nestes veículos, que nesta data tiveram problema com uma kombi e entende que devem fazer uma 
manutenção nestes veículos. Comentou que está fazendo o transporte em uma kombi, que está dando para 
andar mas está bastante complicado. Disse estar no pátio, sabe o que se passa, não culpa mecânico, mas, as 
kombis já são bem usadas. Que está dizendo isso mas não quer que os mecânicos pensem que não estão 
fazendo manutenção, a questão é que os veículos são antigos. Respondido pelo prefeito que os mecânicos 
estão trabalhando aos sábados, e até a noite, porém, é muito difícil. Sugerido pelo vereador Moacir que 
prefeito, vice e vereadores deveriam se unir e ir em busca de conseguir ao menos uns cinco veículos para 
controlar porque para fazer manutenção o município gasta e não resolve. Dito pelo prefeito que não resolve 
porque arruma em um dia e quebra no outro. O vereador Moacir disse que devem correr atrás para melhorar a 
frota porque não há mecânico que resolva. Falaram sobre van que está no conserto há algum tempo tendo o 
prefeito dito que nesta data deu ultimato para a empresa a qual informou que entregará a van arrumada em 
08/03 de manhã e se isso não acontecer, o prefeito irá tirar da oficina que está e levará para outra porque não 
tem condições de esperar mais, porque fica no local por até trinta dias, cobram a realização rápida do 
problema, e não resolvem. Quanto a retirada de mata burro citada pelo vereador Moacir o qual informou ter 
sido procurador por pessoas e conversado sobre este assunto, disse que irá procurar as pessoas citadas e eles 
autorizando o serviço já será feito porque para o município é muito bom. Mais uma vez o vereador Moacir 
esclareceu que pelos senhores Sierlei França e João Grandão, o mata burro pode ser retirado a não ser que 
outro morador perto não queira. Sobre a construção de mata burro nas terras do Sr. Vardo o prefeito 
respondeu que irá ver a possibilidade de conseguir as vigas porque a prefeitura não tem mas irá ir atrás em 
busca disso para fazer porque facilita muito. Em relação a ponte na estrada da Caieiras citada pelo Presidente o 
prefeito disse que em 2017 quando assumiu a prefeitura, foi a primeira ponte que foi necessário consertar, 
pois, estava com problema, foi feito paliativo e permanece deste jeito até nesta data. Sobre o projeto de lei 
que foi votado o prefeito comentou que uma das atribuições que o operador de máquinas tem é a de tratorista 



e se por ventura precisar voltar os mesmos para tratorista, isso já estará dentro das atribuições do cargo de 
operador de máquinas. Mais uma vez agradeceu as pessoas que estiveram no gabinete para falar sobre as 
lâmpadas de led, porque é recurso próprio, economia para o município e que estão em busca desta 
substituição desde outubro de 2021. Salientou que não é só mérito do prefeito, mas também dos vereadores e 
das pessoas que buscaram para que isso acontecesse. Informou que muito ainda está para acontecer, que a 
construção da escola já está em andamento e ainda há bastante coisas para acontecer. Pediu aos vereadores 
que ajudem a administração ir em busca de veículos novos porque entende que ao menos dois ou três a 
administração já irá conseguir. E se conseguirem mais dois irá ajudar muito. Após o vereador Gabriel Queiroz 
questionou ao prefeito se a prefeitura de Fortaleza, tem convênios com cidades vizinhas, como por exemplo, 
Passos, Itaú de Minas, Jacuí para prestação de serviços entre um município e outro. Respondido que com 
Passos e Jacuí existe convênio mas com Itaú não. Inclusive estava em reunião com o prefeito de Itaú Sr. Norival 
Lima o qual pediu para fazer a manutenção de um pequeno trecho de estrada no município de Itaú, tendo o 
prefeito de Fortaleza respondido que poderia fazer sim, mas, que antes iria fazer a manutenção das estradas 
do município de Fortaleza, porque do contrário estaria agindo errado. Esclareceu que de uma outra vez o 
antigo prefeito de Itaú não quis fazer convênio, mas, entende que com o atual prefeito Norival Lima será mais 
fácil. O vereador Gabriel disse que fez este questionamento porque no Bairro Tebas, que é município de Jacuí 
mas que os proprietários de terras residem em Fortaleza, e que o caminhão que faz o transporte de leite estão 
tendo dificuldade para fazer este transporte porque a estrada está toda acabada. Comentou que o trecho da 
estrada que necessita de manutenção é pequeno e que se houvesse convênio firmado gostaria que o prefeito 
pudesse atender esta solicitação ele agradeceria. Tendo ressaltado que não fez requerimento porque não tinha 
conhecimento se existe convênio firmado ou não. Sugeriu fosse firmado convênio para realizar este serviço, 
disse entender que o município de Fortaleza é grande tem muito o que fazer mas que este tipo de serviço é 
pequeno, tendo citado por exemplo, a estrada das terras do Presidente Darcio que estão em outro município 
mas que o trecho a se fazer manutenção é pequeno. Respondido pelo prefeito que tem convicção disso, mas 
que foi como falou para o prefeito de Itaú Sr. Norival Lima, que pode fazer tranquilo, porque sempre fez em 
outros lugares que tem a mesma situação, e que assim que der uma adiantada nas estradas de Fortaleza irá 
fazer a manutenção deste trecho citado pelo vereador Gabriel, mesmo, sem convênio porque já passaram a 
máquina outras vezes porque todos sabem que os cidadãos precisam da estrada. Ao final o prefeito agradeceu 
a todos e disse estar a disposição para o que precisarem. O Presidente também agradeceu a presença do 
prefeito e disse que esta Casa estará sempre a disposição. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a 
quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no 
dia 14 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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