
ATA DA QUIQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 17 DE 
SETEMBRO DE 2018.  

Presidência do vereador Evair Messias Pereira.  

Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara 
aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), 
Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), 
Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio 
Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e Welington Dos 
Reis Dos Santos (PMDB). Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: tendo o 
Presidente solicitado que fosse feita a leitura do ofício nº 123/18 e dos requerimentos 
nº 235 e 236/18 de autoria do vereador Danilo Oliveira. Comentou o Presidente que 
essa cobrança da emenda que o vereador Danilo Oliveira colocou é muito importante, 
tendo em vista, que ira melhorar a questão do mau cheiro do Córrego Quim Brito, 
visto que, já melhorou um pouco, pois, começou a chover. Comentou o Presidente 
que a Sra. Herica Ferreira procurou esta Casa, e que a mesma informou que seu neto 
tem microcefalia, e que necessita de uma cadeira de roda adaptada de acordo com as 
suas necessidades. Disse ainda o Presidente que explicou para a Sra. Herica que  a 
Câmara não pode executar a compra da referida cadeira, e que para executar  
somente o executivo pode, porém, explicou o Presidente a Sra. Herica que a mesma 
levantasse o preço da cadeira de rodas, e que se todos os vereadores tiverem em 
acordo, de enviar essa questão para o executivo, enviando também uma solução que 
se o executivo não tiver condições de comprar a referida cadeira, que é no valor de 
três mil quatrocentos reais, que essa Casa esta a disposição de fazer a devolução 
antecipada para o executivo, tendo em vista, a compra da referida cadeira. Explicou o 
Presidente que a devolução de dinheiro é feita todo final de ano, para que o executivo 
aplique na área que esta precisando. Em seguida o Presidente questionou aos 
vereadores se estão de acordo em fazer a devolução antecipada, o qual todos os 
vereadores foram de acordo. Após fez requerimento ao executivo, em REGIME DE 
URGÊNCIA, de autoria do Plenário, requerendo seja verificada a possibilidade 
de comprar uma cadeira de rodas, para o João Miguel, visto que, tem 
microcefalia, é que a Sra. Herica Ferreira procurou esta Casa, para solicitarem 
dos vereadores a aquisição da referida cadeira, porém, não e de competência da 
Câmara fazer a referida aquisição, mas, caso a prefeitura não tenha recurso 
necessário para a aquisição da Cadeira de Rodas, tendo em vista, que essa 
Casa de Leis esta a disposição de fazer a devolução financeira antecipada, caso 
necessite, para a compra da cadeira adaptada. Após foi ABERTO O GRANDE 
EXPEDIENTE, disse o Presidente que em conversa com o vereador Helio Justino, 
comentaram sobre a questão de ter encontrado uma água azul no Córrego Quim 
Brito, e que o vereador Helio Justino irá enviar um requerimento para o órgão 
responsável, sobre essa questão, visto que, pode ser algo contaminado que foi 
jogado na água do Córrego Quim Brito. Após o Presidente concedeu a palavra ao 
vice-prefeito e secretário do esporte Ernane Moreira Dias, no uso da palavra  
convidou a todos os vereadores, para estar participando da final do 
campeonato Futebol Society, realizado no estádio Beira Rio, no dia 23/09/18 ás 
nove horas da manhã, informou ainda que também terá a final do time infantil 
do município. Em seguida o Presidente disse que com certeza os vereadores 
estarão fazendo uma força para poder prestigiar a final do campeonato. Após o 
Presidente perguntou para a cidadã e secretária de saúde Monica Emídio se gostaria 
de fazer o uso da palavra, a qual respondeu que sim. No uso da Palavra a cidadã 
Monica Emídio, primeiramente agradeceu a todos os vereadores pelo o fechamento 
da Rua Tiradentes, a rua localizada em frente ao Bar do Nono, disse ainda a cidadã 
Monica Emídio que ouviu alguns boatos pelo município, de algumas pessoas estarem 



se queixando com o referido fechamento da rua, comentou que cresceu naquela rua, 
e que a rua sempre foi muito perigosa, visto que, já aconteceram vários acidentes no 
local, mas, que existem pessoas dizendo que tal fechamento da Rua Tiradentes foi 
somente para beneficio do comercio local, porém, disse que não foi para beneficiar o 
comercio local, mas, sim toda população de Fortaleza de Minas. Em seguida a cidadã 
Monica Emídio parabenizou os vereadores pelo fechamento da rua, e que o calçadão 
deve sim estender para melhor ainda mais o lazer das crianças. E que veio a esta 
Casa, para dizer que não foi uma obra para beneficiar o comercio, mas, que acredita 
que o sol tem que brilhar para todos, e não somente em torno de uma pessoa só, e 
espera que os vereadores continuem a lutar pelos diretos de todos. Após o Presidente 
informou que o requerimento enviando ao executivo, solicitando o calçamento da Rua 
Tirardes, foi de autoria do vereador Marcio Andrade, onde o mesmo faz parte do 
requerimento, e que essa solicitação do calçamento, foi para evitar o povo falar, que 
simplesmente fechou a rua. Em seguida Comentou a cidadã Monica Emídio que 
agora as crianças poderão brincar sem os pais ficarem preocupados, visto que, é de 
conhecimento de todos que na referida rua era contra mal subir e desse, mas, muitas 
pessoas não respeitavam, e esse calçamento foi à melhor obra que aconteceu no 
Bairro Nossa Senhora Aparecida. Tendo o Presidente comentando em seguida que 
ele mesmo já socorreu acidente na referida rua. Disse ainda o Presidente que o 
executivo realizou essa obra para melhorar a questão de segurança no local, visto 
que, tem um bar no local, e que se alguém quiser pode abri outros bares ali por perto. 
Comentou a cidadã Monica Emídio, que quem saiu comentando que foi para 
beneficiar o bar do Nono, pode solicitar que seja beneficiado o seu comercio, ao invés 
de querer jogar pedra no telhado dos outros, visto que, o sol tem que brilhar para 
todos, pois, todo mundo vive lutando para sobreviver, tendo em vista, que o País 
encontra-se em crise. Em seguida o vereador Marcio Andrade comentou sobre esse 
requerimento de sua autoria, com a participação deste Presidente, e que foi uma 
solicitação que o mesmo fez, verificando justamente a questão de segurança da 
referida Rua, pois, muitos cidadãos não respeita, descendo a rua correndo, e que 
também existe a aglomeração de pessoas na referida rua, por cauda do bar do Nono,  
visto que, as pessoas não tem que criticar, pois, se existe outra possibilidade de 
melhorar outro lugar que traga essa reivindicação aos vereadores, os quais irão 
estudar e passar essa reivindicação para o prefeito, como os moradores do bairro 
Nossa Senhora Aparecida fez trazendo suas reivindicação. Após comentou o 
Presidente, sobre um assunto que estava circulando nas redes sócias, que foi a 
administração que realizou a festa da Queima do Alho no município, e que talvez para 
o prefeito isso possa ter um desconforto, pois, isso não é verdade. Parabenizou a 
toda comitiva, ao prefeito e vice-prefeito e a todos os vereadores, os quais tiveram 
suas participações em ajudar, porém, essa festa foi realizada por pessoas que fazem 
parte da comitiva, visto que, a administração pública em momento algum pode fazer 
algo e cobrar a entrada, pois, às vezes as pessoas dizem que foi o prefeito que fez, 
mas, não, tendo em vista, que o prefeito participou, ajudou da mesma forma que 
várias outras pessoas ajudaram, pois, às vezes as pessoas postam algo na internet 
que os próprios políticos não sabem e assim podendo ser prejudicado por isso. Disse 
ainda o Presidente que foi como os vereadores comentaram que foi uma das 
melhores festas que aconteceu no município, onde obteve arrecadação para o 
Hospital do Câncer, duas Vam cheia de alimentos, e que também tem uma 
participação dos lucros da referida festa, que também vai o hospital do Câncer. Após 
comentou o Presidente que tem algo que não poderia deixar de falar nesta Casa, 
pois, como vereador e Presidente da Câmara, o mesmo foi muito cobrado e 
procurado por cidadãos do município, e que a população solicitou uma resposta, que 
foi sobre a questão, se foi legal a cobrança do estacionamento, do Parque de 
Exposição para fora, e como policial aposentado e sendo Presidente da Câmara, 
pode responder para os cidadãos que o perguntou, que foi totalmente ilegal a referida 



cobrança, pois, nunca se cobra para se estacionar em uma via pública, tendo em 
vista, que é totalmente ilegal, e esse tipo de resposta o mesmo tinha que dá para as 
pessoas que o procuraram e buscaram por essas informações, pois, realmente não 
se pode cobra para estacionar em via pública a não ser se for criado sistema de área 
azul totalmente regularizado, com objetivo para esse fim. Disse ainda o Presidente 
que o pior de tudo foi que quem estava realizando a cobrança não era nem a equipe 
do Hospital do Câncer, pois, se fosse o pessoal do hospital do Câncer, podendo deixa 
as pessoas a vontade, dizendo que estavam ali e que não era obrigatório a pagar o 
estacionamento, mas, os cidadãos que quisessem contribuir estacionando e pagando 
dez reais para a contribuição para o Hospital do Câncer, pois, assim seria menos 
agressivo. Após o Presidente Fez requerimento ao executivo, requerendo 
informações de qual foi a lei embasada, para colocar dois veículos públicos 
estacionados impedidos o trânsito em duas ruas da cidade, e cobrando o 
estacionamento em via pública, requerendo ainda informações para onde vai a 
destinação do valor arrecadado na cobrança do estacionamento. Disse ainda o 
Presidente que em toda sua vida nunca viu isso em cidade nenhuma, e também 
nunca ouviu falar que se fechasse via pública e cobrasse para estacionar, e que o Sr. 
prefeito tem que tomar um pouco mais de cuidado, pois, não esta acima da Lei, e que 
o mesmo tem um assessor jurídico, podendo consultar o assessor jurídico, tendo em 
vista, que foi uma festa bonita, e as vezes podendo ser estragado por uma atitude 
sem pensar, e como sendo o Presidente da Câmara, e homem do povo o mesmo não 
poderia mentir, mas, que esse detalhe não retire o brilho da festa ocorrida. Após o 
Presidente parabenizou ao Sr. Agnaldo presidente do Sindicato Rural, tendo em vista, 
que o Parque de Exposição hoje não pertence mais a prefeitura, pois foi cedido ao 
Sindicato, e a parti do momento que foi cedido faz parte do Sindicato, tendo em vista, 
que quem cedeu o espaço o Parque de Exposição foi o Sr. Agnaldo Pimenta o 
presidente do Sindicato Rural, parabenizou também a todos os vereadores que 
doaram dinheiro particular contribuindo, apesar de não te sido lembrado em momento 
algum na Queima do Alho, porém, falha existe, e que este Presidente esta a 
disposição para ajuda na próxima Queima do Alho. Após O VEREADOR DENILSON 
AUGUSTO NASCIMENTO, disse ser valido sim esse calçamento, pois, a praça é um 
ponto de encontro de referência para a população, pois, todo final de semana 
aglomera pessoas no local, e que independente de quem seja o dono do comercio, 
visto que, a pracinha do Nono é um marco um ponto de encontro da população. Disse 
ainda o vereador Denílson Augusto que quem fez essas críticas, estão fazendo as 
críticas erradas, pois, é como o vereador Marcio Andrade disse que os outros 
comerciantes do município apresentem algum projeto que possa trazer melhoras 
próximas aos seus comércios. Comentou ainda que acredita que esse calçadão irá 
sair e que será uma obra que vai fica na historia do Bairro Nossa Senhora Aparecida. 
Após parabenizou a Comitiva de Fortaleza, tendo em vista, que foi uma grande festa 
a Queima do Alho, e torce que não fica somente nessa, mas, que continue a ser 
realizada no município. Parabenizou também o presidente do Sindicato Rural, e que 
espera que o mesmo continue ajudando, emprestando o local o Parque de Exposição, 
pois, o hoje em dia é o Sindicato Rural que gerência o Parque de Exposição. 
Comentou o vereador Denílson Augusto que o município já foi realizado a festa de 
Carro de Boi, e que foi uma festa muito bonita, mas, não conseguiram dá 
continuidade, tendo em vista, que tiveram muitos contra tempo na época, onde 
tiveram um problema sério com a Vigilância Sanitária, não podendo nem fazer comida 
no Parque de Exposição, e tiveram que fazer as comidas na Escola e levar ao Parque 
de Exposição para servir o povo, mas, com a festa Queima do Olho, o município deu 
um grande passo, pois, toda comida foi feita no Parque de Exposição, pois, acredita 
este vereador que não e errado fazer comida no Parque de Exposição, visto que, 
todas as cidades as comidas são feitas no local da festa, e só o município que não 
podia fazer. Após parabenizou ainda a todos os organizadores da festa, e que espera 



que lutem para que essa festa continue sendo realizada no município. Em seguida o 
vereador Denílson Augusto Nascimento fez requerimento, ao executivo, com 
participação deste Presidente e dos vereadores Danilo Junior de Oliveira e Helio 
Justino dos Santos, requerendo o recapeamento da Rua Antonio Marcelino 
Ribeiro, tendo em vista que é um trecho pequeno e está totalmente desleixada.  
Fez ofício, que ficou de autoria do Plenário, parabenizando a Comitiva - Cai Pira 
pela realização da festa Queima do Alho, realizada no dia 16/09/18 no município.  
Após o vereador Denílson Augusto comentou sobre os requerimentos feitos do 
vereador Danilo Junior, disse ser triste em saber que os vereadores estão cobrando a 
limpeza do Córrego Quim Brito, e que está presente nesta reunião o vice-prefeito 
Ernane Moreira Dias que é o Secretário do Esporte, onde o mesmo esta lutando pelo 
esporte do município, mas, acredita este vereador que o prefeito tem que ter uma 
atenção mais especial sobre a questão da limpeza do Córrego Quim Brito, pois, e 
uma época de seca e que o referido Córrego da mau cheiro, onde precisa fazer a  
referida limpeza, e programando de dois em dois do mês para fazer essa limpeza, 
visto que,  tem a  emenda impositiva que o vereador Danilo Oliveira colocou para ser 
construída essa comporta, para melhorar essa questão. Em seguida parabenizou o 
vice-prefeito Ernane Dias, pela realização do campeonato de Futebol Society, tendo 
em vista, que esta chegando ao fim, disse esperar ser uma grande final e que povo 
possa prestigiar essa final, e que também espera ter outros campeonatos no 
município. Após comentou sobre o pedido da Sra. Herica Ferreira, a aquisição da 
Cadeira de Rodas adaptada, e que o Presidente teve uma ótima atitude em propor a 
devolução financeira antecipada, tendo em vista, quando fala de saúde não pode 
medir esforços para ajudar é que com certeza se o executivo quiser ajudar esta na 
hora, pois, se a prefeitura não tiver condições de dispor desse valor a Câmara fez a 
proposta de devolver o dinheiro, para custear a referida Cadeira de Roda. Em 
seguida o vereador Denílson Augusto, fez requerimento ao executivo, com 
participação deste Presidente, requerendo a construção de bueiro na saída da 
reciclagem para retirar H20, da Rua Prefeito Lazaro Marques Queiroz, tendo em 
vista, que foi um pedido dos moradores, pois, quando chove desce terra e após 
excesso de pó. Após Fez uso da palavra O VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES 
ANDRADE, comentou sobre a festa Queima do Alho onde foi uma festa bonita, 
agradável, com pessoas de vários outros municípios, e que espera que isso aconteça 
mais vezes. Após comentou sobre projeto de Lei nº 12/18 que tramita nesta Casa, 
questionou ao Presidente, se o executivo enviou a esta Casa o TAC, respondido que 
até o presente momento não, disse o vereador Marcio Andrade que como membro da 
comissão, que ira adiantar sua intenção, visto que, seu voto é contrário ao projeto, 
disse ainda que tem todo respeito ao prefeito do município, mas, acredita que as 
coisas têm que ter transparência, pois, se foi falado que existe o TAC, o porquê a 
Câmara não pode ter conhecimento desse documento, ou será que não existe o 
referido documento, e o executivo esta falando que têm, e que não e favorável por 
essa questão. Tendo o Presidente falado que se todos os vereadores tiverem de 
acordo, e as comissões liberar, podendo colocar o Projeto nº 12/18 em votação nesta 
reunião. Após tendo o Presidente verificado com os vereadores se iriam liberar o 
projeto para votação nesta reunião, respondido pelo vereador Denílson Augusto que  
se todos os vereadores estiverem de acordo em deixar a votação do Projeto de Le Nº 
12/2018 para a próxima reunião ordinária, cobrando então mais um vez do executivo 
o TAC, e se o  referido TAC  não chegar até a primeira reunião, colocando então o 
projeto para votação. Disse o Presidente que fica definido então que se na próxima 
reunião a resposta e o documento não chegar o TAC, mesmo assim o projeto vai para 
votação, onde todos os vereadores concordam. Comentou o Presidente que sabe da 
preocupação e do trabalho do prefeito, onde o mesmo fica empenhado vinte e quatro 
horas por dia, e não sobra tempo para nada, mas, que o prefeito tire cinco minutos do 
seu dia para dar uma olhada nesse referido projeto e nos requerimentos que os 



vereadores mandam, para enviar a esta Casa uma resposta, ou que solicite o 
assessor da prefeitura para fazer isso, visto que, os nove vereadores ficam 
aguardando uma resposta do executivo que não vem, e que acredita que com essa 
atitude é um descaso com essa Casa, tendo em vista, que os vereadores solicitaram, 
e que ainda estão sendo companheiros do executivo, pois, os vereadores têm aos 
seus dispor o regimento interno, o qual prever punição para o executivo caso não 
responda os requerimentos enviados dos vereadores, podendo ser cassado por esta 
Casa de Leis por não responder os requerimentos. Em seguida o Presidente fez apelo 
novamente ao prefeito do município, para que o mesmo responda aos requerimentos 
enviados desta Casa de Leis, para depois não reclamar da atitude que os vereadores 
possam tomar, disse ainda o Presidente que não esta ameaçando o prefeito, mas, 
que o prefeito entende da forma que quiser, pois, apenas esta dizendo o que esta 
escrita no regimento interno, e caso esta Casa entenda que o executivo não 
respondeu em tempo hábil, podendo então o executivo ser cassado por esta Casa, e 
que o executivo entenda que essa Casa não esta ao seu aguarde, e que deverá 
responder antes da próxima reunião ordinária. Após o vereador Marcio Andrade 
comentou que esteve na Policlínica o qual pode verificar que tem algumas coisas que 
precisam ser melhoradas, que posteriormente teve o problema da sala de 
atendimento médico, o qual as pessoas estavam sem liberdade em fazer as 
consultas, e que isso foi mudado, tendo ficado muito bom, mas, agora tem outras 
questões de lâmpadas queimadas. Fez requerimento ao executivo, requerendo 
seja trocada a lâmpada do consultório de atendimento médico, e fazer a 
manutenção na fiação da recepção da Policlínica, tendo em vista, melhorar a 
iluminação, e para não ficarem os fios expostos. Após fez ofício, ao executivo, 
agradecendo a operação tapa buracos. Comentou o vereador Marcio Andrade que 
o município será agraciado de um consórcio de sem mil reais para cirurgias eletivas 
aos cidadãos do município, tendo em vista, que os vereadores aprovaram o projeto, 
mas, que o contrato ainda não tinha sido feito. Fez requerimento ao executivo, 
requerendo informações se foi celebrado convênio de saúde com São Sebastião 
do Paraíso. Em seguida reiterou requerimento, ao executivo de revitalização da 
fonte luminosa da Praça do Rosário, tendo em vista, que a festa de outubro esta 
chegando, visto ainda, que a referida fonte sempre foi cartão postal do 
município e que a muito tempo se encontra  parada. Em seguida tendo o vereador 
Marcio Andrade, comentado sobre as estradas, a qual os vereadores sempre estão 
solicitando do executivo o cascalhamento e a manutenção nos pontos necessários, 
antes que o período chuvoso comesse, pois, a chuva só começou e já esta havendo 
problemas, visto que, é melhor antecipar. Em seguida fez ofício, que ficou de 
autoria do Plenário, parabenizando aos servidores, professores da Escola 
Municipal Professora Alzira Álvares, aos alunos, aos pais, ao prefeito, ao vice-
prefeito e aos vereadores Welington Dos Reis Dos Santos, Gabriel Lourenço De 
Queiroz, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Denílson Augusto Do Nascimento e 
Evair Messias Pereira, os quais foram autores de emenda impositiva para 
aquisição de apostila de método de ensino diferenciado, cumprimentando pela 
excelente nota conquistada pelo município no IDEB, visto que, todos fazem 
parte dessa conquista. Em seguida comentou o vereador Marcio Andrade, que foi 
passado um trator para o Sindicato rural juntamente com a grade, para fazer serviços 
para os associados, porém, este vereador tem falando com alguns cidadãos do 
município, podendo observar a dificuldades de algumas pessoas com dificuldades 
financeiras para estarem pagando hora de serviço de trator. Após Fez requerimento 
ao executivo, que fico de sua autoria e do vereador Helio Justino, com 
participação deste Presidente e dos vereadores Danilo Junior de Oliveira e 
Francisco Ronivaldo, requerendo seja vista possibilidade de custear aração 
para quem não tem condições de pagou horas de trator para o Sindicato Rural, 
requerendo ainda se necessário montar um programa para pessoas que não 



sejam afiliadas no Sindicato, tendo em vista, que várias pessoas planta para o 
sustento de suas próprias famílias e não tem condições de pagar. Sugerido pelo 
vereador Helio Justino, que o município contratasse dois tratores para atender 
ás necessidades dos produtores rurais. Disse o Presidente que dando início no 
período chuvoso as pessoas já querem plantar. Após o vereador Marcio Andrade 
lamentou de algumas postagens que viu na internet, de alguns candidatos falando 
que fizeram coisas para o município, as quais não fizeram, e acha que os vereadores 
não têm noção de que os candidatos falam e que é programa do governo e acaba 
pegando carona, e que isso é muito triste querer enganar o povo. No uso da palavra 
O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS, parabenizou a fala da cidadã 
Monica Emídio, visto que, o fechamento daquela rua foi uma obra muito bem feita, e 
que se tiver alguém criticando tem que cuidar de si próprio, pois, não adianta jogar 
pedra nas pessoas. Após Fez requerimento ao executivo, para verificar 
substância de cor azul, encontrada no Córrego Quim Brito, tendo em vista, que 
a várias reclamações. Após fez requerimento, ao executivo, requerendo 
informações de recurso no valor de oitenta mil reais para aquisição de 
ambulância. Após comentou o Presidente sobre verba recebida destinada ao Campo 
de Futebol do Estádio Tio Veio, o qual o vereador Helio Justino faz parte desta 
conquista, que são setenta e três mil reais liberado, acredita o Presidente que é verba 
que no total era de duzentos e cinqüenta e dois reais, que estão sendo liberada da 
Caixa Econômica para termina a manutenção do Estádio Tio Veio. Em seguida O 
VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, comentou sobre o mau cheiro 
do Córrego Quim Brito, disse que o mesmo já fez requerimento sobre as manilhas, e 
quem vem junto com a questão da verba do vereador Danilo Oliveira, onde o 
executivo vai ter que estudar o custo do benefício, o qual ficará mais barato, se e 
terminar o manilhamento e ligar na rua do cidadão Fernando Meleiro ou fazer a 
comporta, pois, se o executivo terminar o manilhamento automaticamente vai anular o 
mal cheiro, tendo em vista, que só vai correr água limpa, pois, para cima do Córrego 
não tem mal cheiro, é no canal do Córrego que deságua que dá o mal cheiro. Fez 
requerimento ao executivo, requerendo seja verificada possibilidade de verificar 
qual é o menor custo, construir comporta, ou ligar o manilhamento da Rua 
Ferreira Muniz com Manilhamento que já existe, tendo em vista, visando 
eliminar mau cheiro. Após fez requerimento, ao executivo, requerendo seja visto 
possibilidade de término da ligação de H2O a manilha que sai dos fundos da 
casa do cidadão conhecido como Zeca, e ser religado nas manilhas do novo 
Loteamento. Tendo o Presidente dito que independente da comporta tem que fazer 
este ligamento, e que se continuar  caindo no Córrego vai chegar na comporta ficando 
represado e com isso o mal cheiro aumentar. Em seguida o vereador Marcio Andrade 
disse que entendeu o que o vereador Reginaldo Marque quis dizer, que é pegar o 
manilhamento de cima e ligar com o de baixo. Comentou o vereador Reginaldo 
Marques que têm que fazer um dois, tendo em vista, o que ficar mais em conta, pois, 
talvez fizer os dois não tem recurso. Comentou o vereador Danilo Oliveira, que a sua 
proposta com a questão do Córrego Quim Brito é melhorar para os moradores que 
moram por perto, sendo com a comporta ou manilhamento, ou se é com outra obra, 
que o prefeito possa compor para os vereadores, pois, os vereadores estão nesta 
Casa para somar. Em seguida o vereador Danilo Junior de Oliveira, disse que o vice-
prefeito Ernane Moreira dias, o informou que citou o nome dos nove vereadores 
agradecendo pelo apoio da realização da Festa Queima do Alho. Após o Presidente 
disse que não viu, mas, que chegou a ver em redes sociais agradecendo ao vereador 
da cidade de Passos. Em seguida o vereador Reginaldo Marques, parabenizou o 
Presidente por sua atitude, na questão do pedido da cidadã Herica, e o que depender 
dos vereadores estão todos juntos para poder ajudar.  Após o vereador Reginaldo 
Marques comentou sobre o referido calçadão, disse ter ficado feliz com a vinda da 
Cidadã Monica Emídio e os moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, onde a 



cidadã Monica Emídio esclareceu para a população, e que vai de encontro no que a 
mesma disse que essa obra não esta beneficiando somente uma pessoa, mais a 
todos que freqüenta a Praça. Disse ainda que um cidadão do município falou algo que 
o deixou triste, onde foi chamado de sem vergonha, inclusive não só ele, mas, todos 
os vereadores, por causa do fechamento da referida rua do Bar do Nono, disse que 
preferiu deixa para lá, tendo em vista, que as pessoas só tenta se justificar quando 
esta errados, pois, quando estão certos não têm o que se justificar, deixando o próprio 
dia a dia mostra para a pessoa que o nome que a pessoa o chamou foi injusto quando 
ver o benefício que foi o fechamento da rua para a população em geral, pois, não foi 
somente para os moradores que freqüenta a praça e o Bar do Nono, mas, sim muitas 
pessoas que não moram no bairro também que freqüenta o local , disse ainda que em 
sua vida inteira freqüentou a referida praça, visto que, posteriormente o Campo de 
Futebol era lá, os Circo também era montado naquela área, e que esse calçamento 
vai ser realizada para beneficiar os freqüentadores da Praça. Após o vereador Marcio 
Andrade disse ao vereador Reginaldo Marques, para ele não ficar triste por esse 
motivo não, pois, a pessoa que fez esse tipo de comentário, tem é que desprezar, 
mas, irá responder o seguinte, que tem que ter um pouco de consciência e um pouco 
de noção, pois, muita das coisas que os vereadores solicitam aqui na Câmara e que 
as vezes as pessoas A e B acham ruim, e que as pessoas tem que pensar que o 
município não é feito por uma pessoa ou para duas ou três, e que quando os 
vereadores tomam uma atitude tem que ser para melhoria de várias pessoas, onde os 
vereadores tentam tomar a melhor atitude que ira  ajudar a maior parte da população, 
tendo em vista, que ninguém vive sozinho em uma cidade, e que os vereadores não 
podem tomar decisão no que um cidadão gosta e sim fazer o que é melhor para a 
população e que isso vem de encontro com os vereadores que são representantes do 
povo, e que a pessoa que falou que os vereadores são sem vergonha, tem um 
pensamento muito pequeno, e que possivelmente esta pensando nele ou em alguém 
que goste. Em seguida o vereador Reginaldo Marques fez requerimento ao 
executivo, com a participação deste Presidente, e dos vereadores Danilo Junior 
de Oliveira e Helio Justino, requerendo seja visto a possibilidade assim que o 
projeto for colocado em prática novamente, uma vez ao mês seja feito o evento 
música na Praça do bairro Nossa Senhora Aparecida. Após O VEREADOR 
GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, comentou sobre o que Presidente disse com a 
questão da cadeira de rodas, o qual os vereadores irão enviar um requerimento ao Sr. 
prefeito, tendo em vista,  que os vereadores estão de acordo que seja realizada a 
referida compra. E com relação ao calçadão da Praça do bairro Nossa Senhora 
Aparecida, onde a Praça e o destaque do bairro e que o calçadão trará mais 
segurança para a sociedade e mais conforto, acredita este vereador que o calçadão 
veio em uma boa hora. Em seguida o vereador Gabriel Lourenço comentou sobre 
festa realizada no município Queima do Alho, onde acredita que foi uma das melhores 
festas que teve no município, parabenizou o Sindicato e a todos que participaram as 
comitivas e que foi um trabalho muito bem organizando, e espera que o ano que vem 
tem mais. Em seguida parabenizou o vice-prefeito e secretário de esporte Ernane 
Moreira Dias, pelo trabalho realizado no município. Com a palavra O VEREADOR 
FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, disse que ficou ouvindo os comentários 
sobre o calçamento e analisando que como uma pessoa de Fortaleza vai reclamar de 
uma obra dessas, disse ainda que faz requerimento com a intenção de melhorar e 
não de atrapalhar, e que as pessoas que acham que foi para beneficiar o Nono, foi 
muito bem beneficiado, visto que, quem não quer beneficiar um homem daquele de 
uma família exemplar, mas, acredita este vereador que foi para beneficiar a cidade 
inteira. Disse ainda que e sempre assim, que os vereadores fazem requerimentos e 
que sempre agradam alguns e desagradam outros. Comentou que com o calçamento 
os pais irão ficar tranqüilos, e que não consegue entender das pessoas criticarem 
uma obra dessas, pois, sempre tem que pensar no coletivo, tendo em vista, que o sol 



brilha para todos, pois, ainda é uma obra que esta evitando acidente, e que o próprio  
Presidente mesmo comentou que já socorreu acidente no local e que já é uma obra 
que deveria ter feito faz tempo. Após agradeceu a secretaria de saúde, agradeceu 
também a todos a administração ao prefeito, ao vice-prefeito, ao conselho municipal 
rural, agradeceu a Sra. Edina Aparecida Andrade, a Dra. Luiza Coelho, Cláudia Elena 
da Silva Neto Queiroz, Sana de Oliveira, Ester Regina de Oliveira, Sandra da Silva, 
Sueli Nascimento, Cláudia Maria Francisco, ao Dr. José Renato, ao Motorista Moises, 
a secretaria de saúde Sra. Monica Emídio a qual empenhou muito e aos dois do 
conselho José Enock e Juliana Vidigal, disse que foi muito bom e que teve muita 
gente para reinauguração do Posto de Saúde do bairro Chapadão no dia 12/09 para e 
que graças a Deus com ajuda de todos os vereadores foi instalado água novamente. 
Informou que o vice- prefeito não pode comparecer na reinauguração, pois, tinha 
outros compromissos, mas, que sempre apoio a volta do funcionamento do Postinho 
no Bairro Chapadão, disse que antes ele estava para solicitar e que hoje esta para 
mais para agradecer.  Após agradeceu ao Sr. Ronaldo Horta Leão Chefe do Setor de 
Máquinas, onde já começou a realizar o cascalhamento da estrada principal do bairro 
Chapadão, e que só não terminou na última sexta - feira, porque era feriado na cidade 
de Pratapolis, e onde estava carregando o cascalho estava fechado. Em seguida 
parabenizou ao vice-prefeito Ernane Moreira Dias, pela organização do campeonato 
onde o mesmo teve o prazer de ter participado, e que queria ter chegado à final, mas, 
não conseguiu, e que as duas equipem que chegou foi por mérito, e que acredita que 
vai ser uma grande final, parabenizou também o Pesqueiro do Mamão, e o Pesqueiro 
do Tisgo os quais sempre apoiaram o futebol no município, e tem que continuar e não 
pode parar, tendo em vista, que o esporte faz parte da vida e desvia as pessoas de 
caminhos errados. Após disse que com relação ao pedido da cidadã Herica da 
Cadeira de Roda, disse ser uma pena por este motivo, e que os vereadores têm que 
se empenhar se dedicar, pois, é uma causa valida e que todos os vereadores têm que 
ajudar, e o que depender do mesmo ele esta a disposição. Após disse que como a 
sugestão do vereador Helio Justino, de contratar dois tratores, pois, em conversa com 
chefe do setor de Maquina, disse que o Sr. Ronaldo falou que não e que ele não que 
fazer, mas, sim porque o trator tem que fica por conta da reciclagem, e o outro trator 
foi doado para o Sindicato, mas, que o presidente do sindicato empresta o trator, 
porém, tem os associados que precisam precisa do trator algumas horas por dia, e 
que só para colocar a roçadeira no trator gasta de uma hora a duas horas e que 
colocar e tira a roçadeira todos os dias não têm como, e para atender os 
requerimentos dos vereadores vai ter que esperar a aquisição de outro trator, disse o 
vereador que falou para o Sr. Ronaldo que não tem nada contra o Sindicato, pois, 
ajuda muito a cidade, só que outros bairros como Chapadão fica prejudicado, pois, 
não tem como a pessoa do bairro Chapadão associar no Sindicato Rural, visto ainda, 
que se o trator for para ir lá no bairro Chapadão para atender duas horas não 
compensa. Após comentou o Presidente que a prefeitura esta com duas retro 
escavadeiras, e que o executivo deveria deixa na Reciclagem a Reto porque a Reto 
tem mais facilidade de virar uma caçamba do que um trator. Dito pelo vereador Helio 
Justino, que o presidente do Sindicato falou que três semanas antes do período 
chuvoso podia pegar o trator do Sindicato para arrumar as estradas. Em seguida fez 
requerimento ao executivo, com participação deste Presidente e do vereador 
Danilo Junior de Oliveira, requerendo seja verificado a possibilidade da 
construção de boca de lobo na Rua Olivares de Oliveira, e que o ideal seria que 
fizesse uma boca de lobo e na frente colocar mais três manilhas. No uso da 
palavra o vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, iniciou sua fala discorrendo 
sobre Projeto Nº 12/18, disse que esse projeto, no dia sete de agosto de 2018, o 
prefeito manifestou que não iria retirar, e comentou com alguns vereadores que tinha 
celebrado junto com ministério público o TAC que é o Termo de Ajustamento de 
Conduta, e que essa documentação não chegou nesta Casa ainda, onde cabe aos 



vereadores decidirem se darão mais quinze dias de prazo até a próxima reunião 
ordinária, para esperar o recebimento do referido documento, ou fazer como o 
vereador Marcio Andrade sugeriu em colocar esse Projeto em votação para que 
delibere sobre o mesmo, pois, o Projeto ainda não foi liberado pelas comissões 
porque estão agudando um posicionamento do prefeito. Disse ainda o vereador 
Danilo Junior, que tramita nesta Casa ainda mais dois Projetos de Lei Nº 14/18 Nº 
15/18 e que essas duas peças orçamentais é para execução do orçamento financeiro 
do ano de 2019 onde estão com as comissões para fazer a analise necessária, pois, 
são projetos mais complexos onde leva um tempo maior para analisar, mas, acredita 
que até a próxima reunião ordinária podendo já da um encaminhamento para esses 
projetos. Após parabenizou a atitude da cidadã e secretária de Saúde Monica Emídio, 
pois, esta obra do calçadão esta trazendo mais segurança a comunidade, como a 
própria cidadã Monica Emídio Disse sobre a questão do trânsito e das crianças, 
podendo observar que é uma área de lazer uma Praça que tem uma academia ao ar 
livre, e que esse calçadão poderá ser utilizado até para pratica de esportes, podendo 
observar que em cidades maiores como Passos, os cidadãos utilizam os calçadão 
para praticar esportes, visto que, é um ponto de encontro, visto ainda, o comércio do 
cidadão Nono esta ali a muitos anos, e  que não é um benefício único e exclusivo 
apenas para uma pessoa, e que este vereador entende que foi um benefício para 
toda a comunidade, e que o Bairro Nossa Senhora Aparecida ganhou muito com essa 
obra. Após comentou sobre o pedido da cidadã Herica, que tem a necessidade de 
uma cadeira de rodas para seu neto, parabenizou ao Presidente pela atitude de 
disponibilizar em fazer a devolução antecipada para o executivo, e que como 
vereador juntamente com outros vereadores está pronto para caminhar junto com 
executivo e com a população para apoiar ás ações e apoiar um cidadão que necessita 
desse equipamento para poder ter mais qualidade de vida, fez um apelo ao prefeito 
para agilizar a aquisição da Cadeira de Rodas. Em seguida parabenizou o vice-
prefeito Ernane Moreira Dias, ao prefeito municipal a todos que ajudou, e aos atletas 
do campeonato, e na oportunidade parabenizou o Sr, Itamar conhecido como Mamão 
ao Tisgo todos que colaboraram diretamente ou indiretamente para realização desde 
campeonato, disse que fará o possível para poder participar deste evento que será 
uma grande festa. Após comentou sobre os balancetes, o qual as pessoas devem 
pesar o Danilo Não se esquece dos balancetes, mas, e que os vereadores precisam 
dos balancetes para que possam acompanhar a execução para estar analisando 
constantemente, fez apelo para o prefeito olhar com carrinho os requerimentos que os 
vereadores o enviam, e que tudo que os vereadores fazem para o município e no 
intuito de parceria de trabalhar junto de construir junto um lugar melhor. Não havendo 
mais assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A 
SEGUINTE PAUTA: Votação dos requerimentos do vereador Danilo Junior de 
Oliveira Nº 235, 236/18 aprovados por unanimidade. Votação dos requerimentos 
apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a 
tratar o Presidente convoca para a qüinquagésima oitava reunião ordinária da 
segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 
de 01 de outubro de 2018, às dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Após 
declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, 
é assinada pelos presentes.______________________________________________ 
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