
ATA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Presidência do vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião.Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral(Solidariedade), Ernane Moreira Dias (PSB), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues (PSB),Gabriel Lourenço de Queiroz(MDB),Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de 
Queiroz (PSB), Moacir Aparecido de Queiroz(MDB)e Ryan Cesar Silva (PL).Colocada à disposição a ata da 
reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. Antes de passar para o pequeno expediente, o Presidente 
cumprimentou todos de maneira geral. Em seguida conforme definido em reunião anterior, questionou aos 
vereadores Ernane Dias, Gabriel Queiroz e Ryan Silva, membros da comissão de finanças e orçamento se iriam 
liberar a prestação de contas de 2019 para votação. Respondido pelos membros da comissão que a referida 
prestação de contas estava liberada. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: 1- Leitura do 
Projeto de Lei Nº 06/22 “Transforma cargo, altera atribuições do quadro permanente da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza de Minas”, encaminhado as comissões; 2- Leitura do Projeto Decreto Legislativo Nº 01/22 que 
“Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício financeiro de 2019"; 
3- Leitura da Emenda Supressiva Nº 01, ao Projeto de Lei Nº29 de 03/11/21 que “ Dispõe sobre a criação e 
fomento de programas de apoio ao pequeno produtor rural do Município de Fortaleza de Minas e dá outras 
providências”. Informado pelo Presidente: 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 
MARIA APARECIDA parabenizou o Prefeito Adenilson Queiroz pela iniciativa do Projeto de instalação das 
luzes de led no Município, o qual está ficando de ótima qualidade. Relatou que a cidade era escura, foram 
instaladas câmeras de segurança, mas, havia dificuldades. Informou que o serviço já foi feito em algumas ruas 
e será dada continuidade. Após comentou sobre o Projeto de Lei que “Altera as Atribuições do Cargo de 
Tratorista”, que na reunião anterior, foi dito que se o próximo Prefeito, caso não seja de interesse do atual, 
colocasse tratores na Prefeitura, não haveria quem os operassem. Deixou claro que nas atribuições do Cargo 
de Operador de Máquinas, proveniente da Lei 792/2005, que não é Lei alterada atualmente, a primeira 
atribuição é: Operar Tratores e Reboques. Que esta é uma das atribuições típicas do operador de Máquinas. 
Que houve pessoas dizendo que não haveria tratorista para fazer os serviços, então, isso não é verdade 
porque caso for aprovar o Projeto, operar trator é uma das atribuições do operador de máquinas. Após disse 
se lembrar que teve várias reuniões no Plenarinho que o Prefeito esteve presente no qual foi repassado aos 
vereadores sobre esse projeto das luzes de led, que é um projeto do ano de 2021, e que o Prefeito Adenilson 
acreditava que conseguira realizar no ano passado. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, cumprimentou todos. 
Comentou que nesta data será votada a prestação de contas do ano de 2019 e que iria aguardar votação. O 
VEREADOR MANOEL GALDINO cumprimentou todos os presentes e ouvintes da reunião. Em seguida fez 
requerimento ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de realizar a limpeza/roçada das 
margens da estrada sentido Bairro Areias. Justificando que o mato está tapando ambos os lados da estrada, 
trazendo riscos de possíveis acidentes, ainda mais neste período em que iniciaram as aulas no município, 
sugerindo seja usada roçadeira ou maquininha.Fez também requerimento com a participação do Colega 
Ryan Silva ao Chefe do Setor de Máquinas requerendo a manutenção da estrada no Bairro Córregos, 
especialmente próxima da residência do Sr. conhecido como “João Baianinho”, tendo em vista o fato de 
que tal cidadão trafega diariamente por este trecho par vir a cidade fazer exames, e a estrada está em más 
condições de passagem, requerendo ainda, o cascalhamento na subida próxima da propriedade do Sr. 
conhecido como “Mote”, também localizada no Bairro Córregos. O VEREADOR ERNANE DIAS, 
cumprimentou todos. Disse ter recebido Projeto de Lei Nº 06/2022 neste dia, o qual estudará para votação. 
Comentou que em conversa com o Prefeito Adenilson Queiroz sobre determinada matéria, viu em grupo 
importante ideia sobre as estradas o qual esta sendo aplicado produto impermeabilizante nas estradas, visto 
que o produto é muito eficaz com uma durabilidade de quatro anos, disse ainda, que pediu ao Prefeito 
Adenilson Queiroz para pesquisar sobre o assunto, visto que, pode ser algo bom para o município. 
Parabenizou o executivo pela iniciativa da troca de iluminação, disse que a população está parabenizando 
bastante. Após reiterou REQUERIMENTO Nº 133/2021, o qual requer seja construída calçada do Estádio Tio 
Veio localizada no final da Rua São Benedito, entroncamento com a Rua Bonifácio Álvares da Costa. 
Requerimento este de autoria do Presidente com sua participação. Justificou que os moradores próximos 
ao estádio reclamaram do excesso de sujeira, lixo e folhas, se sentindo prejudicados. O VEREADOR 
APARECIDO AMARAL cumprimentou a todos os ouvintes. Disse que irá aguardar a votação dos Projetos.O 
VEREADOR RYAN CESAR SILVA, cumprimentou a todos. Iniciou sua fala parabenizando o Prefeito Adenilson 
Queiroz sobre projeto REURB que foi aprovado nesta Casa no dia 12/11, visto que várias pessoas têm 



parabenizado e que já deu andamento para legalização da documentação das escrituras. Disse ainda ser um 
projeto que a população está elogiando e que tudo que é bom, o município só tem a ganhar. Após disse que 
a iluminação de luzes led é uma conquista grande para o município através da Prefeitura, visando uma grande 
economia e que trará também mais segurança na parte de locomoção e na segurança das câmeras. Comentou 
que irá aproveitar que esta reunião está sendo transmitida pela Rádio Difusora e rede sociais e deixará 
registrado para os ouvintes uma explanada da reunião que aconteceu no dia 12/02/22 na Câmara Municipal. 
Trata-se de um simulado com a empresa Extrativa, antiga Votorantim Metais sobre a barragem que tem no 
Município. Relatou que houve vários questionamentos e que muitos ficaram preocupados do porquê estava 
tendo o referido simulado, tendo enfatizado que  graças a Deus a barragem não trás risco ao Município. 
Relatou ainda que os testes feitos nesta reunião são obrigatórios acontecer, para que caso um dia ocorra 
algum acidente esteja tudo nos conformes. Após fez ofício parabenizando a Coordenadora da empresa 
Extrativa, Sra. Izabela Carvalho,  pela iniciativa de realizar simulado com os responsáveis, o qual estava 
relacionado ao possível rompimento da barragem existem nesta cidade. É importante ressaltar que durante 
este simulado ficou claro que o município de Fortaleza de Minas-MG, não corre nenhum risco em relação ao 
referido rompimento, e que o simulado mencionado é obrigatório acontecer, e se caso, no futuro, ocorrer o 
rompimento em questão, a população esteja preparada para agir da forma necessária. Comentou que houve 
conversas através de rede socias que a referida barragem trazia riscos, mas, que essa notícia foi fake News. 
Após fez requerimento ao executivo com cópia para o chefe do setor de máquinas, requerendo manutenção 
e/ou construção de ponte localizada na propriedade do Sr. Nelio Augusto do Nascimento, tendo em vista, 
que devido ao excesso de chuvas, o manilhamento existente no local não está sendo suficiente para 
comportar a água das últimas chuvas, e o barranco está desmoronando para a estrada, que assim que 
possível seja realizado este serviço para facilitar a locomoção dos moradores daquele local. Em relação ao 
requerimento do colega Manoel Galdino, sobre a manutenção da estrada sentido Córregos, disse saber que 
a demanda está grande pois, graças a Deus tem chovido bastante, mas, que a chuva está dando uma trégua, 
e assim que possível a manutenção será feita. Comentou que foi procurado para que seja realizada 
manutenção na estrada sentido Sitio do Sr. Everaldo, mas, que em conversa com o chefe do setor de 
máquinas, Sr. Ronaldo Horta, foi informado  que já estava iniciando o serviço, e por este motivo não irá fazer 
requerimento. Disse também que assim que o executivo  começar a buscar cascalho, gostaria que fosse 
colocado este material na quantidade de ao menos um caminhão, principalmente no início da estrada acima 
citada, visto, que existe um grande fluxo de veículos de grande na mesma. Após agradeceu o chefe do setor 
de máquinas e sua equipe que realizaram serviço de cobrir cratera que se encontra na estrada sentido a 
propriedade do Sr. Valdir Emídio, visto que,  trazia riscos para pessoas que se locomoviam naquela mediação. 
Em seguida disse ser muito bom pedir, mas, também é bom agradecer pelos serviços realizados para 
população. Após  ainda sobre a barragem da mineradora, disse que é realizada análise diariamente e também 
um relatório a cada quinze dias, e uma vez no ano uma empresa especializada vem fazer consultoria para 
realização de um checkup para conferir se esta tudo certo. O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO 
cumprimentou a todos,  parabenizou o Prefeito pelo trabalho realizado da instalação das  luzes de led. Após 
questionou ao prefeito, solicitando que respondesse ao usar a tribuna, se as lâmpadas de led provém de 
recursos da Prefeitura, ou de algum deputado ou Governador. Disse que iria falar sobre o Projeto REURB, 
mas, já obteve resposta sobre seu funcionamento, visto que o Projeto foi aprovado nesta Casa no término de 
seu mandato como Presidente em 2021, tendo parabenizado o Prefeito, o Procurador Jurídico do município, 
o assessor jurídico da Câmara, que se uniram para obter a forma adequada para fazer a legalização, pois, no 
término de seu mandado foi um dos Projetos que mais o motivou e o deixou contente, visto que havia uma 
cobrança muito grande de pessoas que queriam legalizar seus terreno e casas,mas, graças a Deus, e a força 
de vontade dos acima citados, juntamente com os vereadores, conseguiram esse feito, ressaltando que todo 
bem que fazem para o Município é pouco, pois, o povo merece muito mais. Relatou ainda que esse foi o 
Projeto aprovado de maior importância em todo o seu mandato, visto que, já tem mais dez processos de 
regularização em andamentos para serem legalizados. Informou aos ouvintes que aqueles que tiverem 
interesse de legalizar não somente sua casa, mas, também  seus terrenos que procure o setor responsável na 
Prefeitura, pois, a chance é essa. Após questionou ao Prefeito como irá ficar a situação em relação ao 
transporte escolar dentro do município, visto que, há vários munícipes cobrando, lembrando que no 
orçamento há emenda impositiva dos vereadores para o transporte escolar, tendo informando que já 
conversou com o executivo, que confia em sua palavra, pois, sabe que seu mandato é em prol do bem do 
município, visto que, se não fosse assim, não teria sido reeleito, e que acredita tanto no mesmo  que não é 
porque não poderá ser eleito novamente, que deixará de fazer o melhor para o município. Após disse que irá 
comentar sobre um assunto delicado de servidores que são de um setor e estão trabalhando em outro. Que 
o Prefeito já disse que tem servidores que são de um setor, mas, que estão sendo muito bem aproveitados 
em outro setor. Questionou ao assessor jurídico da Câmara, ao procurador do município e ao prefeito, 



presentes na reunião, se não havia possibilidade de encontrar forma, pois, os  servidores do PSF nem 
imaginam que este vereador estava analisando esta questão, e observando o bom atendimento,pois, até 
parece que foram concursadas para aquele setor, disse ter duas servidoras que não são concursadas como 
agentes de saúde, mas, que exercem esta função exemplarmente. Que uma delas faz um ótimo atendimento 
no Bairro Chapadão, é muito dedicada e educada, e que a outra atende no município e que no setor que 
trabalha não hã nenhuma reclamação. Tendo dito, saber que é difícil, pois, as leis são complicadas, e que 
existem situações que não da para mudar, mas, que por elas estarem exercendo a função de agente de saúde, 
e receberem bem menos, que podem até achar ruim com ele por estar expondo isso, mas, que o mesmo não 
acha justo seus salários serem inferiores das agentes de saúde. Após parabenizou as duas servidoras pelos 
trabalhos realizados, pois, são servidores assim que elevam a imagem da administração, visto que não 
interessa a função que estão realizando, mas, que realizam com amor e dedicação. Após fez requerimento 
ao executivo, requerendo seja feita manutenção com máquina patrol na estrada sentido Morro do Níquel, 
visto que com o término das chuvas existem várias estradas para arrumar, mas, que em dois ou três dias 
conseguem fazer esta manutenção em toda estrada. Comentou sobre denúncia que foi feita contra ele e o 
prefeito, informando que está nesta Casa está no seu quarto mandato e que sempre teve objetivo na vida de 
procurar atender as pessoas da melhor forma possível, seja ela de qual for a maneira que as  pessoas lhe 
procurassem, e que as vezes pode não conseguir atender alguém, mas, que dá o máximo para conseguir, e 
que com essa denúncia nunca perdeu uma noite de sono, e que nunca se preocupou, pois,  que na vida pública 
e pessoal de cada um, se for penalizado por fazer o bem para alguém, e que pode esquecer, pois, sempre teve 
esse intuito em sua vida, procurar atender cada um da melhor forma possível. Que essa denúncia foi algo 
infantil, muito inocente e que graças a Deus a justiça foi feita, pediu a Deus que ilumine a mente dessas 
pessoas que se acham no direito de fazer isso com outras pessoas, e que quando forem fazer algo assim, que 
analisem direito, pois, fazer bem ao próximo nunca foi crime e que enquanto estiver na política, irá se manter 
assim, e o que puder fazer independente do momento que seja continuará trabalhando com muita 
honestidade, pois, desse mundo não se leva nada, apenas a imagem que deixam aqui, pois, são políticos, tem 
exemplos bons no município e que cada um tem uma forma de trabalhar, que conseguiu seu espaço e que irá 
concluir o seu quinto mandato. Tendo ainda, enfatizado que fazer o bem não tem época, lugar e devem fazer 
sem olhar a quem. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ cumprimentou a todos os ouvintes. 
Comentou que se deparou com as novas luzes de led, que se assuntou de tão claro que as ruas estão. 
Parabenizou o Prefeito pelo serviço de instalação das mesmas. Após comentou sobre excesso de caramujos, 
que inclusive estão subindo em árvores, perto da residência do Sr. conhecido como Toninho do Quinzote. 
Que não tem como sentarem embaixo das árvores devido a grande quantidade desses animais. Comentou 
ainda, que no terreno onde reside o cidadão Nilson do Pedrão, e naquelas ruas próximas, os caramujos são 
bem grandes e estão em grande quantidade. Que não sabe qual setor é responsável por esta questão, porém, 
existem várias reclamações. Citou que em sua residência deu fim nos caramujos, porém, no local acima citado 
estão sob as árvores. Após agradeceu o chefe do setor de máquinas por cobrir cratera que se encontra na 
estrada sentido propriedade do Sr. Valdir Emídio, visto que trazia riscos para pessoas que se locomoviam 
naquela mediação. Sobre a nova dentista do município, disse que não a conhece, mas, soube que está fazendo 
atendimento no PSF, e tem ouvido bastante elogios da mesma que está realizando ótimo trabalho. Após 
questionou ao Prefeito sobre a venda da Mineração, se foi pago o ICMS, quem é novo proprietário, pois, falam 
que vendeu, mas, que até onde sabe não foi passado a escritura. Após O PRESIDENTE fez requerimento ao 
Sr. José Geraldo engenheiro do Município, para que fosse feita visita a residência do Sr. Valdir Duarte, 
conhecido como Valdir da Ana, na rua Ferreira Muniz, tendo em vista,  que com as chuvas fortes tem 
escorrido muita sujeira/enxurrada no local, requerendo então, seja verificada possibilidade de desviar esta 
enxurrada. Em seguida questionou ao Prefeito sobre o Projeto REURD se está tendo muita procura, visto, que 
não viu nenhum comentário na mídia, e que inclusive estava com a mesma dúvida do colega Francisco 
Ronivaldo. Solicitou que os munícipes fossem comunicados para estarem procurando a prefeitura, visto ser 
uma ótima iniciativa do executivo juntamente com os vereadores. Parabenizou o Prefeito pelo ótimo serviço 
realizado na troca da iluminação da cidade e questionou se já existe previsão para iniciar a construção da 
nova escola, respondido que era para ter começado dia 02/01 e que os contratos já foram assinados, mas, 
que tem que ter no mínimo de cinco a seis dias de sol para começar a construção, visto que podem perder 
serviços e que o contrato é de oito meses. Após questionou  ao assessor jurídico da Câmara sobre o software 
da interlegis, em resposta o assessor disse que em 2021 tiveram reunião com senado na parte de convênios, 
que oferecem alguns produtos para a Câmara, e que inclusive na última reunião o vereador Ernarne Moreira 
perguntou como estava esta questão, e que encaminhou e-mail, e estará formulando ofício citando os 
produtos que a Câmara quer receber. Que tem um trâmite de prazo e que é burocrático, mas, acredita que 
até o final do mês de fevereiro receberá os produtos, e que terá página no site da Câmara pelo senado, que 
trará melhor transparência. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação da emenda supressiva 



Nº 01 ao Projeto de Lei Nº 29 de 03/11/21, aprovada por unanimidade. Esclarecido pelo Presidente que após 
reunião no Plenarinho todos os vereadores concordaram em inserir esta emenda. O vereador Francisco 
Ronivaldo disse ser favorável a emenda e que a justificativa para a apresentação da mesma se dá porque em 
sua forma original o Projeto de Lei Nº 29, que não foi o Prefeito, e sim a promotora que pediu que fosse feito 
desta forma, do jeito que estava sendo o projeto como o município de Fortaleza tem muitos sitiantes e o 
vereador entende que ninguém iria ser beneficiado, claro que esta não é a vontade do Prefeito, o qual quer 
atender a todos, então esta emenda foi proposta para que quando a máquina da prefeitura não estiver 
ocupada realizando serviços públicos desta prefeitura, que possa beneficiar estas pessoas que se enquadram 
neste setor. Votação em turno único do Projeto de Lei Nº29 de 03/11/21 que "Dispõe sobre a criação e 
fomento de programas de apoio ao pequeno produtor rural do município de Fortaleza de Minas e dá outras 
providências", aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 01/22 que "Aprova 
as contas do município de Fortaleza de Minas de 2019 e dá outras providências", aprovado por unanimidade. 
Após aprovação do Projeto de Decreto Legislativo o Presidente solicitou fosse feita a leitura do Decreto 
Legislativo Nº 201 que"Aprova as contas do município de Fortaleza de Minas de 2019 e dá outras 
providências". Dando continuidade na ordem do dia o Presidente questionou se as comissões iriam liberar o 
Projeto de Lei Nº 06/22 para votação, tendo informando que ele foi encaminhado a esta Casa no dia 11/02/22, 
sem nenhum pedido de urgência. Após algumas discussões os vereadores optaram por manter decisão 
tomada em reunião de comissão e mantiveram o Projeto de Lei Nº 06 com as comissões permanentes da 
Câmara. Após foram colocados em votação os requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Em 
seguida o Presidente concedeu cinco minutos da palavra ao Prefeito Municipal presente na reunião. No uso 
da palavra o Prefeito cumprimentou a todos, agradeceu o espaço cedido na reunião para poder trazer 
informações e responder algumas dúvidas, para que possam entrar em consenso do que seja melhor para o 
município. Sobre a troca da iluminação disse ser uma conquista de todos, população, vereadores e do Vice-
Prefeito. Informou que essas lâmpadas de led pode parecer estranho, pois, começou no velório e foi ate a 
praça da Matriz e após o Bairro Bom Jesus, mas, a questão é que eles montam primeiramente os braços no 
poste para depois distribuir, e que está sendo feito desta forma, trocam primeiramente a mesma numeração 
de lâmpadas que existe na cidade, independente de quais ruas elas estão e assim sucessivamente vão 
trocando de todas as demais ruas. Que por esse motivo alguém pode questionar, e que agora os vereadores 
saberão explicar para a população. Disse que essas Lâmpadas foram adquiridas com recurso próprio do 
município. Que o Governador Romeu Zema informou que irá levar esse recurso para várias cidades do Estado, 
mas, essa troca de Luzes do município já estava programada desde 2021, que foi feita licitação, mas, houve 
várias questões, inclusive as chuvas, com a chegada do final do ano de 2021, os materiais demoraram para 
chegar, mas, que esse benefício trará um ganho enorme para o município, uma economia de 41%, visto que 
é pago de iluminação pública doze mil reais mensais, e será gasto em torno de trezentos e trinta, a trezentos 
cinqüenta mil reais com a troca da iluminação. Informou  que não irá existir manutenção nos postes, que essa 
manutenção era fornecida por uma empresa da cidade de Passos, e que o valor era de dois mil e oitocentos 
reais, e que as Luzes de Led tem seis anos de garantia. Disse que essa realização é um serviço em conjunto 
para realizar o que for melhor para o Município. Em aparte o vereador Ernane Dias, questionou o Prefeito se 
ele ainda tem intenção de colocar aquecedor nas piscinas do Clube Municipal. Em resposta o Prefeito disse 
que confia e acredita que sim, mas, que não quer plantar na cabeça das pessoas e fazer promessas, visto que, 
pode acontecer de não conseguir realizar, e as pessoas tem direito de chegar e cobrar, mas, que existe uma 
grande possibilidade de ser realizada essa obra. Continuando o prefeito comentou sobre a roçada das 
estradas citada pelo vereador Manoel Galdino dizendo que é muito provável que irão fazer uma licitação, 
pois, estarão limpando tanto urbano quanto rural, e que será bem próxima essa capina na cidade, pois, já 
estão trabalhando nesse sentido, mas, que tudo é muito burocrático, pois, a realidade do executivo é bem 
diferente, sendo um processo demorado. Que os cidadãos podem pensar que a administração é enrolada, 
mas, que estão fazendo tudo no prazo de legalização. Após comentou que não conhece o projeto de 
impermeabilização  das estradas dito pelo vereador Ernane mas, que irá procurar informações e saber se é 
interessante, pois, tudo que for bom tem que ser copiado e trazer para o município. Em seguida enfatizou 
que em sua carreira política o REURB foi um dos projetos mais importantes aprovados, visto que, existem 
casas desde época do ex- prefeito Jairo Queiroz, e os demais prefeitos de mandatos anteriores, que não são 
legalizadas, e que agora os munícipes tem a oportunidade  de regularizar, e vai depender apenas das pessoas, 
pois, será feito tudo por conta da prefeitura até mesmo a condução para levar ao cartório em Jacuí, frisando 
que esse projeto é um ganho muito grande a todos. Tendo a vereadora Maria Aparecida relatado que inclusive 
os lotes e casas da rotatória estão inclusos no projeto REURB, tendo em, vista que, as pessoas destes locais 
não procuraram para legalizar por não saber desta informação. Após o Prefeito respondeu pergunta do 
Presidente sobre procura para legalização dos terrenos e casas, respondendo que está tendo muita procura, 
e que irá destinar e treinar uma equipe de três pessoas,  para o processo ficar rápido, visto que, o Cartório de 



Registro de Jacuí é enérgico e que está correto, mas, que as vezes por faltar uma vírgula a documentação 
volta para trás, e por isso se houver uma equipe preparada, não terá essa situação.  Tendo informando, que 
já estão a procura de uma assessoria para treinar essas pessoas, para não haver problemas. Que  também irá 
fazer propagada publicitária nas ruas para informar as pessoas sobre o Projeto REURB. Após comentou sobre 
a mineradora EXTRATIVA, disse ter procurado os diretos do município, visto que, não foram repassadas 
nenhuma documentação, não foram pagos nenhum ITBI, não existe contrato, que em 2020 a empresa não 
queria pagar nem mesmo o alvará de funcionamento, que procurou seus representantes para legalizarem 
dentro do possível, visando a liberação do alvará. Após comentou sobre a fala do vereador Ryan Silva sobre a 
estrada do Sr. Nélio Augusto, disse que já foi feita manutenção, foi colocada manilha,  pedra, cascalho e muito 
mais, mas,  que a referida estrada tem uma doença crônica, visto que a terra parece ser podre e desce muita 
água na represa, inclusive o antigo dono vendeu as terras, pois, não conseguia manter o local arrumado, disse 
ainda, que a estrada é muito ruim e que tinha lugar que não estava tendo jeito de se locomover inclusive 
solicitou o Chefe do Setor de Máquinas, e foi feita manutenção  no local, que bom não ficou, mas, agora dá 
para se locomover. Disse ainda, que na estrada da Comunidade do Silêncio é a mesma situação, disse que 
nesta data munícipes cobraram manutenções de estradas, mas, que no município inteiro as estradas estão 
ruins, e que podem fazer pressão, mas, que será feita manutenção primeiro em estradas com maior tráfego 
que passam conduções escolares, e depois irão trabalhar nas demais estradas, visto que, o município é 
extenso. Tendo o vereador Moacir Queiroz comentando que pelo tanto que choveu as estradas ainda estão 
boas, visto que, houve ano que choveu menos e teve mais problemas. Após o Prefeito pediu um pouco de 
paciência a todos, visto que, o município tem apenas uma máquina, mas, que na medida do possível podem 
ter certeza que irão arrumar, disse que tem uma destinação de cascalho só que não adianta colocar o cascalho 
molhado, visto que, vira barro, e que se conseguir colocar o cascalho, em 2023 não terá problemas. Informou 
que um dos problemas que o município tem encontrado são os munícipes que não deixam fazer a retirada de 
esgoto, visto que, água escorre na estrada e com isso formam-se os buracos, tendo que ter consciência, visto 
que, o município não quer estragar terras de ninguém. Que acredita que irão passar tranquilamente pelo 
problema das estradas, pois, para quem está conseguindo passar por uma pandemia, isso será tranqüilo. Após 
disse que o problema dos caramujos disse é serio, está na cidade inteira, tendo o vereador Moacir Queiroz, 
comentado que tem um cidadão que não limpa o seu quintal e não deixa limpar também, questionando se a 
prefeitura não pode entrar e colocar o  produto ou notificar o proprietário da casa, visto que o problema pode 
ser alastrado. Informado pelo prefeito que a residência que o vereador Moacir mencionou é um dos cidadão 
que não deixa entrar, e que não sabe se juridicamente pode, visto que, isso é questão de saúde pública. 
Informou que Sra. Cláudia da Epidemiologia o procurou e que Sra. Cristiane Alves mandou fotos dos 
caramujos, que já foi passado para o Sr. Lucas Horta, responsável pela área se há algum veneno, disse que um 
dos mutirões que irá contratar será para esse motivo, que acredita que pra resolver esse problema somente 
com cal. Tendo o vereador Moacir Queiroz informado  que somente Cal e Sal matam os caramujos. Após o 
Prefeito disse que a Covid-19 ainda assola bastante,mas, que acredita que está próximo de acabar, disse que 
já esta liberando as pessoas para trabalhar em seus comércios  e que irá mudar algumas situações para esse 
final de semana, porém, tem que ser com responsabilidade, pois, se for preciso fechar de novo irá fechar, 
mas, que as pessoas já estão tendo consciência nada mais justo que ir liberando as atividades para os 
comerciantes trabalharem. Em seguida  enfatizou que juntamente com o vereador Francisco Ronivaldo no 
período de eleições foram feitas algumas denúncias falando sobre compra de votos para adquirir a vitória nas 
eleições, tendo dito que nunca precisou partir para esse lado e nunca quis, pois, se for pra ganhar qualquer 
coisa forçando por aquilo que não é dele, que não participa de vida pública, pois, é sabido por todos que 
nasceu e foi criado na zona rural, que não tem estudo, mas, não é porque não estudou que seja mal 
informado, disse ter seu modo de ser e que tem o modo de conduzir as coisas, mas, em primeiro lugar tem 
no coração que não colocaria nada do município para adquirir um voto sequer, e que se fosse para perder 
por um voto ele perderia,mas, sem usar a máquina pública, mas, que a justiça foi feita e que não irá ficar 
falando, pois, aconteceu aquilo que o promotor e juíza achou que era mais correto, que não vai ficar olhando 
para aquilo que já aconteceu e sua visão é dar o melhor,e  para que junto dos vereadores não precisem 
denegrir a imagem de ninguém para alcançar aquilo que é merecido seu. Disse também que sempre esteve 
tranqüilo sobre o assunto e que continua tranqüilo pois, tem consciência que não fez e que não irá fazer nada 
que prejudique a ele, sua família e população. Agradeceu a todos, disse estar a disposição para o que 
precisarem. Informou ainda que além das lâmpadas de led, a escola e a pista de caminhada que será 
construída em seguida, se não ficar muito cara, irá construir uma quadra entre as duas escolas, visto que vai 
ser usadas por ambas. Que isso também será feito com recurso próprio e não de emendas complementares, 
ressaltando que as emendas são muito bem vindas seja de qual deputado for. Questionado pelo vereador 
Ernane Dias se foram repassados os quatro terrenos aos cidadãos que ficaram de receber os mesmos, devido 
o fato de que os terrenos que ganharam tiveram que ser devolvidos ao município por se tratarem de locais 



impróprios para construção perante (reserva florestal). Respondido pelo prefeito que sim, e que já foi 
respondido para o ministério público. Após o Prefeito comentou sobre a volta do transporte  escolar, que está 
em seu plano de governo e que não tem como escapar, que no mandato anterior cumpriu a questão do 
transporte 100%, e que nesse será da mesma forma que fará o máximo que puder, inclusive já conversou com 
o cidadão que faz este transporte de forma particular.  Nada mais a tratar o Presidente convoca para a terceira 
reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 21 
de fevereiro 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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