
ATA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA 10 DE MAIO DE 2021. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Darcio Silva 
Neto(MDB), Ernane Moreira Dias (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 a disposição a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 
ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura do Pedido de Averiguação do 
cidadão Evair Messias Pereira, solicitando se necessário posteriormente seja feita investigação, 
tendo em vista, que a patrol do município que foi incendiada está estacionada no alojamento, mas, 
não está acoplado na mesma as peças chamadas "giro" e "suporte com a lâmina", além de outras 
peças, visto que as mesmas não foram danificadas com o fogo. O cidadão solicita que averigúem 
onde se encontram as referidas peças, solicita também seja encaminhada resposta ao mesmo, 
tendo informado não estar presente na reunião tendo em vista a pandemia. Relata que caso seja 
confirmada a falta destas peças, que os vereadores façam investigação dentro do que é permitido 
a Regimento Interno da Câmara. No uso da palavra o Presidente relatou que em relação a 
pandemia, o Sr. Evair poderia ter comparecido na reunião, pois, porque os assentos da Câmara 
estão demarcados com o distanciamento necessário, para que o mesmo pudesse estar presente, 
mas, de qualquer forma agradece, tendo informado que será feito requerimento do Plenário ao 
executivo e ao chefe do setor de máquinas buscando as informações solicitadas, e assim e tiver 
resposta concreta a mesma será encaminhada ao cidadão. Após passou-se ao GRANDE 
EXPEDIENTE, O VEREADOR DARCIO NETO o qual parabenizou todas as mães do município, tendo 
enfatizado que muitas mães fazem inclusive papel de pais. Pediu que Deus abençoe a cada uma, 
que dê força, fé e coragem para lutar sempre para o melhor de seus filhos e sua família. Tendo 
deixado um abraço a cada mãe pedindo que Deus as abençoe. A VEREADORA MARIA APARECIDA 
deixou também seu abraço a todas as mães visto comemoração do dia das mães em 09/05, tendo 
dito que apesar de ser comemorado em apenas uma data, entende que o dia das mães são todos 
os dias. Tendo pedido a Deus que abençoe a todas as mães. Após se lembrou que 12/05 é 
considerado o dia internacional do enfermeiro, parabenizou estes profissionais pelo carinho, 
dedicação no desempenho de suas funções ao cuidar de vidas. E que mesmo neste momento difícil 
que todos vivem, tendo em visto, a pandemia, estes profissionais não medem esforços, com 
comprometimento e profissionalismo. Agradeceu a estes profissionais que escolheram salvar vidas, 
tendo deixado um abraço a todos os profissionais da área em especial os de Fortaleza de Minas. O 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZ parabenizou todas as mães, pela comemoração em 09/05 do dia 
das mães. Em seguida agradeceu a oportunidade. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ,  
cumprimentou todas as mães do município. Muito emocionado relatou momento difícil que sua 
família tem passado, dizendo que não teve como cumprimentar sua irmã pela passagem do dia das 
mães, pois, a mesma perdeu tragicamente seu filho há poucos dias. Disse ser uma situação muito 
difícil principalmente para ela, tendo parabenizado todas as mães de Fortaleza de Minas. Em 
aparte o Presidente complementou a fala do colega Moacir, relatando a dor, pois sente na pele, 
como é bom chamar o nome "mãe". Pediu ao colega Moacir que não ficasse se sentindo como 
estava, pois, todos estão nas mãos de Deus, e Ele sabe o que faz. Comentou que uns se vão mais 
cedo e outros mais tarde e apenas que queria que todos que tem mãe dessem valor, fizessem 
carinhos e respeitassem, porque o que os pais querem de um filho principalmente é o respeito. 



Relatou que este ano foi o primeiro dia das mães sem sua mãe, que não foi fácil, pois, passou todo 
o dia imaginando, analisando e tem certeza que nunca vai ser como antes. Mas, que sempre ouve 
nos evangelhos, que Deus é acima de tudo por isso devem ter muita fé em Deus e entregar tudo 
nas mãos Dele. Falou que neste mundo as pessoas valem pouco e não adianta uns quererem ver o 
mal do outro e crescer com isso, mas, isso não leva a nada, por isso entende que devem viver o 
presente, procurar ajudar as pessoas e se não puder ajudar, não atrapalhar já é suficiente, pois, a 
vida é curta, todos são passageiros e nunca que irão perder por ajudar qualquer que seja a pessoa. 
Falou diretamente ao vereador Moacir para que o mesmo tenha fé em Deus pois a vida continua. 
O vereador Moacir relatou o carinho que tem por sua mãe e também a consideração como mãe 
que tem por sua sogra. Falou que sua esposa é muito amorosa com os filhos. Quanto a sua irmã 
Luci disse que perdeu seu único filho e que tinha um grande amor no mesmo. Que teve 
dificuldades para engravidar e com tratamentos conseguiu. O Presidente solicitou que o mesmo 
tenha fé em Deus que devagar conseguirão superar. Sobre o PL nº 09 que será votado o vereador 
solicitou que o assessor jurídico faça uma explanação do mesmo. Informado pelo Presidente que 
isso ocorreria na ordem do dia antes da votação. O VEREADOR APARECIDO AMARAL deixou seu 
abraço a todas as mães de Fortaleza, pedindo a Deus que as abrace também protegendo contra a 
pandemia. Em seguida fez requerimento ao executivo requerendo informações referentes as 
condições que se encontra a Usina de Reciclagem. Em relação ao pedido de averiguação sobre a 
máquina patrol disse que também recebeu ligação sobre o assunto, que iria fazer requerimento, 
mas, como o documento será elaborado em nome do Plenário, não será necessário outro. O 
VEREADOR MANOEL GALDINO parabenizou todas as mães de Fortaleza e do Brasil. Em seguida fez 
requerimento ao chefe do setor de máquinas do município para que seja utilizada máquina e 
retirado parte de barranco localizado em determinada curva, próxima de mata burro, mais 
especificamente próxima da propriedade do Sr. Sebastião Miguel, sentido Bairro Tebas, tendo 
em vista, que a referida curva oferece perigo e com este serviço irá melhorar a visibilidade e 
evitarão riscos de acidentes. O VEREADOR RYAN CESAR SILVA parabenizou todas as mães tendo 
relatado que não tem igual o carinho de mãe. Solicitou ficasse registrado também os 
cumprimentos a todos os enfermeiros que é comemorado em 14/05. Em seguida disse ter sido 
procurado há alguns dias por algumas pessoas que relataram a respeito do aparelho de raio x. Que 
estas pessoas lhes disseram que o exame não está sendo impresso para o paciente levar para casa, 
porém, o vereador procurou informações para trazer ao Plenário e esclarecer para todos de modo 
geral, tendo sido informado que quando o exame de raio x é prescrevido pelo médico que está de 
plantão no momento, não é feita a entrega ao paciente porque o médico já tem este acesso no 
computador, e quando o exame foi prescrito por outro médico, daí é impresso e entregue ao 
paciente para que o mesmo seja analisado pelo médico que prescreveu. Enfatizou que fez este 
comentário somente para deixar claro e registrado em reunião pois assim todos ficam cientes. 
Tendo ao final agradecido ao profissional do raio x, Sr. Kelvin pela atenção e esclarecimento. Em 
seguida fez requerimento ao engenheiro do município, Sr. José Geraldo, requerendo seja 
realizada visita a Rua Bonifácio Álvares da Costa, mais especificamente em frente a casa de 
número 55, cujo proprietário é o Sr. Leandro Lima, e também próximo da residência do Sr. 
Vicente Vilaça, para que seja feito estudo do que pode ser feito em relação a um bueiro existente 
no local, o qual não está suportando a quantidade de água das chuvas e com isso a água está 
entrando dentro da garagem da residência do Sr. Leandro e também do Sr. Vicente. Após fez 
requerimento ao executivo para que seja estudada a possibilidade de realizar operação tapa 
buracos na pista sentido Jacuí, iniciando próximo da propriedade da Sra. Silene Prado, até 
próximo a fazenda do Sr. Jovani Neferson, tendo em vista, vários buracos espalhados pelo local. 



Caso necessário seja utilizado cimento até que possam usar o material adequado. Justificou que 
há poucos dias quase ocorreu acidente com cidadão que estava caminhando pelo local, pois, o 
caminhão para desviar do buraco teve que ir para a pista contrária e se não tivesse havido 
habilidade do motorista teria acontecido uma tragédia. Em seguida disse que gostaria de deixar 
registrado nesta reunião que foi procurado em 08/05 pelos moradores do bairro centro os quais 
relataram que a água da COPASA também amanheceu impossibilitada de uso devido a sujeito. 
Disse que também recebeu um áudio de morador do bairro nossa senhora aparecida o qual relatou 
que também não havia possibilidade de utilizar a água. Sugeriu que se todos os vereadores 
estiverem de acordo, seja agendada nova reunião com os representantes da COPASA para resolver 
o problema da cidade. Solicitou ficasse registrado também que quando forem se reunir, pedir ao 
profissionais que façam uma conferência nos hidrômetros porque houve relatos também de que as 
contas estão vindo altas, pois, se o marcador não está ápto a medição não é precisa. O VEREADOR 
ERNANE DIAS parabenizou todas as mães, e pediu orações para seu irmão que se encontra 
internado em Passos com COVID, pois, a situação é difícil. Comentou que quando as pessoas veem 
que está acontecendo com pessoas de fora, enxergam de um jeito, mas, quando acontece com 
pessoas próximas é que sabe o sofrimento que é. Esclareceu a todos que as vezes os cidadãos que 
pensam que porque já tomaram as duas doses da vacina, já estão imunizados, não estão, porque 
seu irmão já havia tomado as duas doses e mesmo assim foi contaminado. Pediu a todos que 
tenham cuidado em especial os cidadãos mais idosos. Em seguida fez requerimento ao executivo 
para que seja realizada a limpeza do Córrego Quim Brito, retirando as folhas do local que 
impossibilitam a passagem da água a qual permanece parada e causam mau cheiro, e retirando 
os galhos e folhas a água irá escoar mais rápido. Após fez requerimento ao executivo requerendo 
seja verificada a possibilidade de asfaltar trecho próximo a residência da Sra. Terezinha Deró, o 
qual dá acesso ao residencial Oraida de Melo Costa, tendo em vista amenizar a grande 
quantidade de poeira no local. Requer também seja realizado asfaltamento no trecho próximo 
da residência do Sr. Fernando Meleiro tendo em vista o mesmo problema. Na oportunidade 
agradeceu ao servidor Nivaldo Estevam que enviou o caminhão pipa nos locais acima citado, tendo 
jogado água e diminuído o pó destes locais. Relatou que como vereadores tem que cobrar mas 
quando o serviço é realizado devem parabenizar os mesmos. Em relação a COPASA disse ter 
recebido áudio e ter postado no grupo da câmara para que todos tivessem acesso. Que neste 
áudio uma moradora do Bairro nossa senhora aparecida informou que a água está impossibilitada 
para uso porque estava muito suja. Sobre o PL nº 09 disse que aguardaria votação. Em relação ao 
pedido de averiguação solicitado pelo cidadão Evair, disse que devem aguardar resposta de 
requerimento para saber o que está acontecendo. Enfatizou também sobre o falecimento do 
cidadão Jairo Ferreira, pessoa muito querida na cidade, deixando seus sentimentos e condolências 
a todos os familiares. Dito pelo Presidente que é uma situação complicada e que somente Deus 
para confortar o coração da família porque não é fácil, que é uma perca que ninguém quer porém 
todos irão passar por isso, tendo pedido a Deus que conforte o coração de cada um porque a vida 
continua. Antes de encerrar o vereador Ernane Dias fez requerimento  com participação do 
Presidente ao engenheiro do município, Sr. José Geraldo, para que faça levantamento no local 
conhecido como Bairro Sítio Rotatória, visando atender solicitação dos moradores do local, no 
intuito de conseguirem junto a deputados recursos financeiros para asfaltamento daquele local. 
Requer que neste levantamento conste o que irá precisar e de que forma será feito tal 
asfaltamento, pois, com estes dados os moradores irão tentar apoio junto a algum deputado 
para esta obra. Após O PRESIDENTE solicitou fosse agendada nova reunião com os representantes 
da COPASA, e se já estiver liberado, que possam participar desta reunião as pessoas que mais estão 



sendo afetadas em relação ao problema da água, para decidirem e resolver este problema. Em 
aparte o vereador Ernane Dias disse que as vezes as pessoas pensam que os vereadores utilizam do 
Plenário para falar apenas de COPASA, mas, estão recebendo reclamação toda semana e por isso 
os vereadores tem que trazer o problema para as reuniões para serem resolvidos. Também em 
aparte o vereador Ryan Silva sugeriu que a conversa seja realizada com os representantes da 
COPASA durante a reunião ordinária da Câmara, pois, a mesma é transmitida além de também 
ficar registrada. O Presidente também sugeriu fosse realizada audiência pública verificando 
logicamente quantas pessoas podem estar presentes tendo em vista evitar aglomeração, e que 
podem solicitar ao Sr. Mateus Freitas para divulgar e o bairro que tiver mais afetado, que os 
participantes possam repassar aos representantes da COPASA os problemas que estão 
enfrentando e no que estão sendo mais prejudicados. Salientou que a vontade dos vereadores é 
resolver o mais rápido possível mas não depende somente destes vereadores e sim da COPASA. 
Comparou a situação com a situação do transporte para Passos dizendo que os vereadores querem 
resolver de qualquer maneira porém não depende somente da boa vontade dos vereadores, mas 
também da empresa. Disse que assim que agendar a reunião com a COPASA solicitará ao Sr. 
Mateus que faça divulgação na rádio bem como propaganda volante. Em aparte a vereadora Maria 
Aparecida discordou que a reunião com a COPASA seja em horário de reunião, que poderia ser um 
horário a parte mesmo que fosse a noite, e para evitar aglomeração, poderiam convidar de dois a 
três representantes de cada bairro que traria as reivindicações dos demais. Lembrando que os 
vereadores presentes também estarão levantando reivindicações da população, e que se deixar o 
convite aberto para quem quiser vir pode ficar uma situação chata pois poderá comparecer muitas 
pessoas e existe o número de pessoas correto que podem participar tendo em vista esta Casa estar 
seguindo as regras da saúde para evitar o contágio da COVID-19. O Presidente concordou dizendo 
que desta forma não acontece aglomeração e que desta forma fica mais fácil a troca de ideias 
porque haverá espaço para todos falarem. Dito pela vereadora Maria Aparecida que os vereadores 
também poderão expor o questionamento de pessoas que estão procurando os vereadores. Após 
o Presidente questionou se o veterinário voltou a trabalhar, respondido pela vereadora Maria 
Aparecida que ainda não, que ainda está de atestado, que em  03/05 falou que o mesmo havia 
apresentado atestado de quinze dias então significa que ainda não voltou. Dito pelo Presidente 
que assim que o veterinário voltar irá convocar o mesmo para participar de reunião na câmara 
para conversar e ver em que ponto chegam porque a situação está complicada. Em seguida relatou 
que como não haverá reunião antes, gostaria de parabenizar aos enfermeiros. Tendo relatado ser 
uma linda profissão onde todos se empenham para salvar vidas. Deixou seus cumprimentos a 
todos os enfermeiros e a todos da área da saúde em geral, pois, são um grupo bastante unido e 
dedicado principalmente em Fortaleza. Relatou que sempre defendeu e defende a educação e a 
saúde de Fortaleza e em sua opinião só reclama da saúde deste município quem nunca frequentou 
outra cidade. Ao final pediu que Deus ilumine os passos destes profissionais para que continuem 
com vontade, garra e determinação em atender o próximo. Instalada a ORDEM DO DIA: O 
Presidente questiona se o PL nº 09 está liberado pra votação. Respondido que sim, o assessor 
jurídico fez uso da palavra informando que a proposição visa regulamentar a apreensão de animais 
de grande porte no município de Fortaleza, em especial na zona urbana. Que antes de ser 
distribuído aos vereadores uma minuta do PL nº 09 foi encaminhada ao MP, especificamente para 
a Doutora que é responsável pelo meio ambiente, a qual analisou e depois de seu crivo, passou 
pela procuradoria jurídica da prefeitura e foi distribuído para a Câmara. Que nesta data foi 
realizada reunião de comissão nesta Casa, foram analisados todos os artigos e observaram que o 
PL se encontra apto e liberado para ser votado. Informou que após a aprovação, o PL será 



regulamentado através de decreto pelo prefeito municipal a qual irá visar a seleção de como vai 
ser feita a apreensão dos animais, qual o servidor que vai o responsável pela apreensão, qual 
veículo será usado na apreensão e o local de destinação destes animais após a apreensão. 
Lembrando que antes da apreensão do animal será dada oportunidade de o proprietário ter 
conhecimento do que está acontecendo, o fiscal irá fazer contato para que possa ser feito resgate 
do animal, caso contrário será aplicada multa e antes desta lei entrar em vigor será vinculado aviso 
prévio de trinta dias, então a população vai ficar ciente que a partir da entrada da lei em vigor, 
todo animal de grande porte que estiver solto em via pública, vai ser apreendido. Disse acreditar 
que tal medida vai trazer segurança para todos que trafegam pelas ruas de Fortaleza 
principalmente crianças e idosos, e pessoas de modo geral, por isso acredita que o PL é de grande 
valia para a sociedade de Fortaleza. No uso da palavra o Presidente disse que conforme falado na 
última reunião, as vezes a pessoa quer adquirir um animal mas não tem local adequado para 
colocá-lo, porém, não há como deixar o animal solto na cidade, porque além do risco, ainda tem a 
sujeira e vários outros itens que podem trazer complicações. Relatou que não só os vereadores 
mas toda a população devem trabalhar juntos para melhorar cada dia mais a cidade. Que entende 
que este é o caminho, que são medidas que tem que serem tomadas. Dando continuidade na 
ordem do dia colocou em Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 09 que "Dispõe sobre a 
apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas da zona urbana e rural do município 
de Fortaleza de Minas e dá outras providências", aprovado por unanimidade em primeira votação. 
Votação dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a 
reunião o Presidente disse que o prefeito respondeu pelo whatsapp ao questionamento do Sr. 
Evair Pereira, porém, permanecerá com o envio dos requerimentos para que a resposta também 
seja encaminhada por escrito, de maneira formal, e posteriormente seja encaminhada ao referido 
cidadão. Questionou se será jogada água toda semana em trecho próximo a Sra. Terezinha Deró, 
respondido que nesta data foi jogada, mas, não se sabe se isso ocorrerá semanalmente. Dito pelo 
Presidente que se necessário farão requerimento para que isso seja realizado toda semana. Após o 
Presidente convoca para a décima primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa 
ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 17 de maio de 2021 às 19:00 horas,  na 
sede da Câmara Municipal e declara encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que 
após aprovada será assinada pelos presentes.___________________________________________ 
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