
ATA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 16 DE MAIO 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), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Moacir 
Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar Silva (PL). Ausente o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz 
(MDB). Colocada à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. ABERTO O 
PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01 de 
16 de maio de 2022.  Tendo informado que estão sobre as mesas cópia de convite para Palestra e 
Vivência com o tema: O propósito e servir: Nossa cidade, nossa casa comum, no dia 20 de maio, das 
13:00 às 16:00 horas, no Clube da Melhor Idade. Informou ainda que estão sobre as mesas cópias de 
respostas de ofícios e requerimentos. E que estão expostos no mural de avisos da Câmara, novas 
numerações de portarias e decretos do executivo. O VEREADOR MANOEL GALDINO PROENÇA, 
cumprimentou a todos. Fez requerimento ao executivo, requerendo que seja realizado manutenção 
no buraco que se encontra na avenida mais localizado em frente a casa da Sra. Leila, tendo em vista, 
que está acumulando água e bastante entulhos e por isso estão com medo de dar dengue no local.  
Em seguida questionou ao Presidente de qual atitude será tomada com a questão da falta de água. 
Tendo solicitado a palavra a vereadora Cida Queiroz, informou que tomou uma iniciativa, e que a 
servidora Renata Nascimento comunicou aos senhores vereadores. Tendo relatado esta vereadora que 
na segunda-feira, terça e quarta o munícipio amanheceu sem água, e que no dia de domingo, não tem 
conhecimento pois, levantou mais tarde, e com esses acontecimentos ocorridos tomou a liberdade de 
estar ligando para o Sr. Vagner funcionário da COPASA, para que o mesmo desse uma explicação. E que 
o mesmo disse que não era de seu conhecimento essa falta de água no município, e que quando chegou 
no reservatório, não estava no limite que deveria estar tendo então ligado as bombas. Tendo então 
sugerido que fosse feito um ofício ao Sr. Mario.  E com isso está vereadora tomou a liberdade de estar 
ligando nesta Casa de Leis e solicitando as servidoras que fizesse tal ofício em nome do plenário, visto 
que, fica algo mais forte.  Informou ainda que o prefeito solicitou o número do Sr. Mario, representante 
da COPASA da cidade de São Sebastião do Paraíso, pois, o mesmo iria ligar para estar reclamando da 
falta de água no município, mas que depois disso não teve com o prefeito. Disse ainda, que depois disso 
não esteve com o prefeito e que não sabe informar se ele ligou, e que também não sabe se o Sr. Mario 
respondeu o tal ofício enviado, mas, que pelo menos não faltou água mais depois da reclamação. No 
uso da palavra o vereador Manoel Galdino informou que tem bastante cidadãos do Bairro Bom Jesus 
que estão reclamando com a falta de água que está ocorrendo. Em seguida a vereadora Maria 
Aparecida comentou que o Sr. Vagner informou para a mesma, que nos dias da falta de água no 
município é um funcionário novo que estava vindo, e que o Sr. Mario, tinha que tomar conhecimento 
dos fatos ocorridos para que seja resolvido essa questão. Tendo enfatizado esta vereadora, que sabe 
ser difícil, pois, o horário que os funcionários da COPASA estão trabalhando, a maioria está dormindo. 
Disse ainda que assim que for respondido o tal ofício, terão uma resposta concreta para a população.  
Após o vereador Manoel Galdino informou que foi até o viveiro e que gostou de ver o serviço está sendo 
realizado no local, visto que, essa semana irão começar a encher os saquinhos.  Em seguida parabenizou 
a equipe que está realizando a limpeza na cidade pois, estão realizando um ótimo serviço. O VEREADOR 
ERNANE MOREIRA DIAS, cumprimentou a todos. Disse que o campeonato de futebol se iniciou no 
sábado, e inclusive seu colega vereador machucou o pé, mas, que Graças a Deus não foi nada grave. 
Tendo parabenizado a arbitragem e todos que estão ajudando na organização do referido campeonato. 
Após comentou que domingo por conta da chuva as arquibancadas estão bastante sujas com lodos. 
Fez requerimento ao executivo, tendo ficado do plenário, para que seja lavada as arquibancadas com 
bombinha jato, visto a realização de campeonato. Fez requerimento ao executivo para que seja 
arrumando os refletores do Campo Beira Rio, tendo em vista, que estão desregulados, visto ainda, 
que não está iluminando bem.  No uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo informou que quando 
terminou seu jogo, o mesmo esteve conversando com a organizadora do campeonato Sr. Juliana 
Vidigal, e que foi conversando sobre tais refletores, e que a mesma informou que já está providenciando 



a manutenção nos referidos refletores, e que comunicou que no próximo jogo de sábado irá começar 
mais cedo, pois, não sabe se vai conseguir arrumar ainda essa semana, mas, que já foi providenciado. 
Após o vereador Ernane Moreira Dias, disse que como ocorreu com o vereador Francisco Ronivaldo de 
ter machucado no jogo. Fez requerimento a Secretaria de saúde para Sr. Edina Andrade requerendo 
que seja visto a possibilidade de estar disponibilizado algum profissional de enfermagem para estar 
no local nos horários de jogos, caso alguém se machuque, visto que, já cederam ambulância para o 
local.  Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo comentou que quando saiu do campo de futebol por 
ter se machucado, escutou comentários do porque o jogo não parou, e que gostaria de esclarecer que 
o jogo não poderia parar, pois, teria outro jogo após, tendo em vista, que os refletores não estavam 
bons. E que seria bom se pudesse disponibilizar alguém profissional para prestar socorro caso alguém 
se machuque.  No uso da palavra o vereador Ernane Moreira Dias, comentou que no dia de hoje é 
comemorado o dia do gari, deixando seus parabéns para todos que exerce essa função. Fez ofício a 
equipe de limpeza, parabenizando pelo serviço realizado que é a limpeza da cidade, visto ser pessoas 
que não medem esforços, não somente aqui, mas, em todo País. O VEREADOR APARECIDO ROSA 
AMARAL, cumprimentou a todos. Disse que realmente tem de ficar cobrando a COPASA, pois, são 
tranqüilos. Tendo a vereadora Cida Queiroz comentado que depois do dia da reclamação a mesma não 
sabe se faltou água em outros Bairros, pois, o centro não faltou mais. Tendo o vereador Ernane Moreira 
Dias dito que antes eles discutiam direto a respeito da falta de água e que por agora deixaram de 
comenta um pouco, achando que iria melhor, mas, que continua da mesma forma, e que ficou sabendo 
por alguém que a grande questão é o horário, pois, a bomba tem horário para ser ligada. Tendo dado 
exemplo: a bomba irá amar sete horas da noite quando água tiver baixando a central manda um 
comando para COPASA, e caso se o funcionário não estiver no local mais, não tem como de ligar tal 
bomba de água. Em seguida o vereador Amaral, questionou se alguém sabe informar de qual situação 
se encontra a máquina patrol. Respondido pelo Presidente que tem conhecimento que semana passada 
a mesmo estrago três vezes em uma estrada somente, mas, que já foi concertada. Tendo o vereador 
Moacir Queiroz, informado que a patrol foi arrumada na sexta e que trabalhou no sábado na estrada 
sentido o Sr. Amélio. Tendo Comentado ainda que por conta da chuva  tal estrada acima citada deu 
bastante barro, tendo então ficado apalermar na data de hoje na parte da manhã em frente ao Sr. 
Everaldo não conseguindo subir na estrada, tendo em vista,  que já solicitou duas ou três vezes para o 
Sr. Ronaldo e o executivo estarem colocando cascalho em frente o Sr. Everaldo, visto que, se este 
serviço não for feito e estiver chovendo o mesmo não consegue subir na estrada acima citada, visto 
ainda, que esse problema já tem um ano. Tendo este vereador feito Requerimento ao Sr. Ronaldo, 
para que seja cascalhado em frente a propriedade do Sr. Everaldo, Sr. João Calisto e próximo da 
mangueira, visto que, são pontos que estão dando problemas, tendo em vista, que não está 
conseguindo pegar os alunos no ponto certo, e com isso os alunos estão tendo que andar mais, por 
não conseguir chegar até o local.  Em seguida o vereador Amaral informou que as estradas do Bairro 
Chapadão estão precisando de manutenção e que quando a máquina for para lá, ficará uns sessenta 
dias.  No uso da palavra o vereador Moacir Queiroz comentou que ligou para o Sr. Vagner da COPASA, 
pois, no dia tinha pedreiro trabalhando em sua casa, e que o mesmo disse que estava com funcionário 
novo, e que pelo jeito o que ele quis dizer e que tal funcionário foi embora e deixou a caixa do 
reservatório fazia, e que  acredita que quando chega um funcionário novo tem que explicar o serviço 
que será realizado. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, cumprimentou a todos. Comentou 
que enviar ofício para a COPASA e algo muito bom, visto, que agora estão cientes do ocorrido no 
município e com isso farão as adaptações necessárias. Após comentou sobre início de campeonato, 
tendo em vista, que o futebol e algo muito saudável sendo uma terapia, pois, além de estar divertido 
esta fazendo bem a saúde, informou que não teve como comparecer no início do campeonato, pois, 
estava tocando nesse final de semana, mas, que deseja ir para assistir os atletas. Após comentado que 
é sabido por todos que a empresa que ganhou a licitação está fazendo um ótimo trabalho. Fez 
requerimento ao executivo requerendo que desse uma prioridade na limpeza/roçada da Escola 
Municipal  do Bairro Bom Jesus entre a casa do Sr. Edilson pois entres as propriedades tem a 
existência de um corredor e que tal corredor está com excesso de  mato, tendo em vista que o mato 
está alto e com isso está invadido o Pátio da Escola, visto que, o Pátio e utilizado pelas crianças e para 
evitar acidades com animas como cobras e insetos que seja dado uma atenção melhor nesta questão 



acima citada. Após disse que gostaria de deixar registrado que essa semana foi realizado empenho para 
um recurso em prol ao município e acredita que logo estará na conta duzentos mil reais destinado área 
de saúde, sendo intermédio do Deputado Arnaldo Silva sendo do Partido União Brasil. Em seguida 
parabenizou os profissionais da área de limpeza, visto que realizam um ótimo trabalho. O VEREADOR 
FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, cumprimentou a todos. Parabenizou e agradeceu aos 
profissionais da área que trabalham como gari. Disse que de todas as profissões que existem essa como 
especial merecem o seu respeito e carinho, pois, são os que coloca a mão na massa para recolher aquilo 
que deve e não devem. Após disse que sobre a questão da COPASA irá aguardar a resposta do ofício 
que virá, e que no dia que foi fazer o ofício a servidora Renata Nascimento tentou entra em contato e 
não conseguiu no momento, mas, que o que tudo que venha ser para melhorar o município e que seja 
para o bem da população de Fortaleza, poderão estar colocando seu nome e que deixa isso firmado. E 
que acredita que está faltando comunicação entre os chefes e funcionários, pois, quando foi fazer 
reclamação os mesmos não tinham conhecimento do o que estava ocorrendo. E que falta também os 
chefes explicar as funções necessárias para os novos funcionários, e que acabam jogando a culpa da 
falha no funcionário, mas, que não sabemos se tal funcionário recebeu as instruções certas. Em seguida 
comentou que deixou marcado para estar agradecendo ao Sr. Ronaldo, mas, que o mesmo entrou em 
contato nesse momento informando que não foi realizado serviço de manilhamento na entrada da 
propriedade do Sr. João do Cássio, pois, por conta da chuva não teve como e que assim que for realizado 
manilhamento irá realizar este serviço, visto que, a máquina estará subindo para o Bairro Chapadão 
onde irá ser realizado o serviço de cascalhamento. Em seguida disse que gostaria de fazer parte do 
requerimento do seu colega Moacir Queiroz requerendo que seja colocado cascalhamento na frente da 
propriedade do Sr. Everaldo, tendo em vista, ser também uma questão complicada, pois, o seu colega 
vereador faz a linha de transporte naquela área, visto que as crítica e cobranças e maior sobre isso, 
visto ainda, ter a granja e com isso tem muito tráfego na estrada acima referida. Porém não é falta de 
vontade de nenhum servidor e sim porque o município conta com apenas uma máquina, o bom seria 
se o município contasse com duas máquinas de cada para estar atendendo o munícipio da melhor forma 
possível. Após parabenizou toda equipe que organizou o campeonato de futebol, principalmente a Sr. 
Juliana. Comentou que quando o mesmo fez os comentários da situação que os Campos de Futebol do 
município estavam visto que, que o mesmo estava participando de campeonato regional e pode 
observar vários campos de outras cidades da região. E que quando chegou e viu o vestiário todo pintado 
o campo todo marcado, e com isso ver a participação da população e gratificante, e que não cobra por 
achar que o setor não tem capacidade, pelo contrário cobra porque sabe que tem capacidade de estar 
realizando um bom trabalho não somente a servidora Juliana, mas, todo equipe. E que agora estão nas 
mãos dos jogadores se empenharem para ser um campeonato que os cidadãos tenham gosto de ir 
assistir os jogos. Em seguida o vereador Ernane Moreira Dias, disse que tem coisas que o deixa triste, 
pois, acabaram de sair de uma pandemia podendo agora realizar o campeonato tendo jogadores que 
se escreve para estarem participando mas que  chega na hora e não vão jogar, tendo em vista, que o 
seu time entrou em campo com um jogador a menos. Tendo ainda o vereador Ernane Moreira Dias, 
solicitado aos jogadores para ter respeito a arbitragem, tendo em vista, que domingo foi triste, pelos 
fatos ocorridos, visto que, reclamar todos reclamam, mas desrespeitar já é outra coisa, visto que quem 
está apitado os jogos  são colegas, sendo pessoas do município mesmo, sendo bons profissionais, visto 
ainda, que até os profissionais erram. Após O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ 
cumprimentou todos.  Tendo comentando que trabalhou quatro anos com os garis e pode observar de 
perto o emprenho que eles realizam seus trabalhos. Tendo então parabenizado a todos, e que quando 
trabalhava com fazia o serviço ate mais alegre, pois, alem deles trabalhar com algo difícil, o serviço era 
realizado de forma feliz. Após deu seus sentimentos a família da Sr. Marlene, tendo pedido a Deus que 
conforte o coração de todos familiares. Após O PRESIDENTE, cumprimentou todos. Comentou que o 
município é pequeno para que a COPASA deixe faltar água, visto que o município tem água com 
abundância. E que observa que sempre que falta água e uma questão bastante comentada nós grupos 
de internet, e acredita que a COPASA deveria fazer um convênio, tendo em vista que tem radio na 
cidade e ouros meios também de comunicação, para que quando for falta água que seja avisada a 
população para não trazer transtorno e assim os cidadão se organizem, pois, a  administração é cobrada 
os vereadores também, e a solução não chega.  E que a COPASA deveria começar a explicar para a 



população do porquê das faltas de água. E que a questão dos garis é igual o seu colega vereador Moacir 
Queiroz disse que é uma profissão difícil, pois, tem contado com objetos que na maioria das vezes 
machuca, tendo em vista, que sempre realizam seus serviços com muita alegria. Após informou que 
não pode estar presente na abertura do campeonato, mas, como foi comentado em reunião sobre 
algumas discussões, visto que, as vezes no jogo o nervo fica a flor da pele, tendo solicitado aos jogados 
que sejam mais ponderados e que trate arbitragem com mais respeito. Em seguida comentou sobre a 
estrada sentido a propriedade do Sr. Everaldo e que sempre estão solicitando aos vereadores que seja 
arruma a referida estrada. Acredita que o Sr. Ronaldo e o executivo estejam ouvindo essa reunião, 
tendo solicitado aos mesmos que possam estar realizando este serviço, e que façam algo bem feito, 
para que seja realizado apenas uma vez, visto que é chato, pois, os vereadores estão sendo cobrado e 
que foi solicitado para vários vereadores. ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos 
requerimentos apresentados nessa reunião, observação: Após a esplanada do vereador Francisco 
Ronivaldo sobre os refletores, o vereador Ernane Moreira Dias retirou seu requerimento ao 
executivo. Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião. Aprovados por unanimidade. Nada 
mais a tratar o Presidente convoca para a primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 06 de junho 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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