
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 17 DE OUTUBRO 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. Em seguida foi ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a 
seguinte pauta: Leitura da Emenda á Lei Orgânica nº 06, de 17/10/22 que Acrescenta 
Alíneas “A”,”B”, “C”, “D”, “F”, “G” “H”  e “I” ao Inciso XXI do Art. 15 na Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza de Minas, que passará a dispor sobre a Concessão de Títulos de 
Cidadão Honorário de Fortaleza de Minas e Diploma de Honra ao Mérito. ABERTO O 
GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE solicitou aos colegas vereadores que definissem data 
para realização de Audiência Pública para discutirem sobre a LDO/2023, e após discussões 
definiram que a referida Audiência ocorreria no dia 09 de novembro de 2022 (quarta-
feira), às 18:00 horas na Câmara Municipal. Em relação a fala da vereadora Cida Queiroz 
sobre a quadra da Escola Municipal, o Presidente disse concordar que o local deve ser de uso 
exclusivo da Escola até porque tem muitas quadras na cidade para serem usadas pelos que 
gostam de praticar esportes. Tendo sugerido também que fosse colocado horário de 
funcionamento na quadra da Escola com alguém monitorando. Comentou também da 
possibilidade de fechar o local, porém, entende que deve ser de alvenaria porque tela não 
segura as pessoas de adentrarem o local. Em relação a fala do vereador Roni sobre enviar 
ofício para vir até a Câmara os chefes do setor e o prefeito para esclarecer algumas falhas 
nas obras e nos pedidos feitos pelos vereadores. Tendo o Presidente sugerido também que 
no ofício seja solicitado que esclareçam quem são os chefes de cada setor da prefeitura, 
porque faz dois anos que está na Câmara e até hoje não sabe desta informação. O vereador 
Roni disse concordar, que as vezes as pessoas acham vergonhoso o vereador não saber 
quem é o chefe do setor, mas, que ao saberem as demandas serão encaminhadas 
diretamente ao responsável e os vereadores já saberão quem irão cobrar exatamente. 
Tendo ficado definido o envio de ofício para que o prefeito e os chefes de setores 
compareçam na reunião do dia 07/11 para prestar esclarecimentos, e que também fosse 
encaminhada a esta Casa relação dos cargos comissionados do município e qual é a 
responsabilidade de cada um. Com a palavra o Presidente disse que ao falar do servidor 
Ronaldo, chefe do setor de máquinas do município, que são vizinhos e que o convidou para 
participar de uma reunião, tendo o Sr. Ronaldo respondido que acompanha as reuniões, que 
tudo o que os vereadores pedem ao mesmo, ele não dá conta de fazer, porque trabalha com 
uma máquina e duas ou três pessoas. Disse que corre atrás do serviço, que as vezes os 
vereadores enviam requerimentos mas ele já está sabendo do serviço que tem fazer, porém, 
pediu um pouquinho de paciência, porque o Sr. Ronaldo está sempre fazendo a parte dele. O 
vereador Francisco Ronivaldo relatou que não tem como reclamar do Sr. Ronaldo e nem de 
sua equipe, porque sempre resolve para este vereador problema que o vereador entende 
ser até de outro setor. Dito pelo Presidente que o mesmo também tem confiança de pedir 
verbalmente ao Sr. Ronaldo. O vereador Moacir enfatizou que os funcionários do Sr. Ronaldo 
são muito bons, que os outros setores são bons, mas, que o Sr. Vanilton, Sr. Charles e Ivair, 
são todos trabalhadores. Dito pelo vereador Roni que o Sr. Ronaldo ainda tem a vantagem 
de não fazer serviços pela metade, que todos os serviços realizados pelo Sr. Ronaldo e sua 
equipe, ficam bem feitos. Em seguida o Presidente sugeriu fosse expedido ofício do 
Plenário ao servidor desta Casa, Clelio da Silva e seus familiares, prestando condolências, 
tendo em vista, a fatalidade ocorrida com sua filha. Continuando o Presidente disse ter sido 



procurado por algumas pessoas as quais relataram que tem o costume de ficar na rotatória 
localizada próxima do posto de gasolina, com as crianças. Fez requerimento ao executivo 
para que seja verificada a possibilidade de serem colocados dois ou três bancos no local, 
para melhor conforto das pessoas que ali passam um pouco da tarde com seus filhos. Após 
relatou ter sido procurado pelo cidadão Helio Norberto, tendo em vista, problema de uma 
água em seu quintal que precisa sair pelo pátio municipal, e que quando chove muito, esta 
água fica empossada, causando estufamento de muro e parede. Fez requerimento ao 
executivo para que seja repassado ao responsável deste setor, e seja verificada esta 
situação visando encontrar melhor maneira de descartar a referida água visando evitar 
problema maior no futuro.  A VEREADORA MARIA APARECIDA DE QUEIROZ disse que fica 
triste quando vê alguns vandalismos acontecerem porque os vereadores se esforçam tanto 
em Plenário nas reuniões fazem as solicitações aos setores competentes ou até mesmo 
pedem diretamente o prefeito. Disse entender que a solicitação surgiu desta Casa, que por 
um lado, esta vereadora não é muito de acordo por entender que a quadra da Escola 
Municipal Professora Alzira Álvares deveria funcionar somente no período de 
funcionamento da Escola. Disse que aquela quadra é para as crianças que estão em horário 
escolar, que acha que tinha que depois disso tinha que ser fechada, porque na cidade 
existem outras quadras que a população de modo geral poderiam utilizar, tendo citado o 
poliesportivo e as quadras próximas das piscinas, ressaltando que nestes locais existem 
servidores para tomar conta e que é para uso geral. Relatou que foram instaladas luzes na 
quadra da Escola, arrumaram tudo de forma correta, mas, algum cidadão foi ao local e 
arrebentaram com a caixa de distribuição de energia, os disjuntores foram todos arrancados. 
Disse entender que a quadra é da Escola, porém, fica aberta para os demais cidadãos que 
não são alunos para usarem a hora que quiser. Frisou novamente achar errado e repetiu 
sobre os outros locais do município que podem ser usados para os cidadãos que não são 
alunos, tendo inclusive citado os servidores que tomam conta destes locais. Ressaltando que 
a quadra da Escola deveria ser exclusiva da Escola e fechada como era. Comentou que a 
administração arruma tudo, e vão lá e destroem, por isso acha que as pessoas precisam ter 
um pouco de censo das pessoas ou o prefeito tomar outra atitude. Disse que até poderiam 
deixar o local aberto para uso de todos, mas, que deveriam saber usar do local com respeito 
também porque é muito triste ver tudo organizado, e depois ver os estragos feitos. 
Continuando a vereadora Cida Queiroz falou a respeito da Lei do REURB, que está em 
funcionamento e os cidadãos estão organizando a situação/parte burocráticas dos lotes 
doados e até mesmo de algumas residências que ainda não possuem escritura. Que de início 
haviam decidido que seria dada prioridade primeiramente para os terrenos localizados na 
saída para Passos, no entanto, mais pessoas que possuem lotes do outro lado do loteamento 
sentido COPASA também procuraram para regularizar, tendo ressaltado que todos sabem 
que a infraestrutura deste local está mais atrasada, porém, o processo do REURB não está 
deixando de ser feito para estes cidadãos. Comentou que quem ainda não procurou a 
prefeitura, que procure para dar andamento. Que os vereadores estão dando andamento 
nos nomes das Ruas e Bairros e assim que ficar tudo pronto, a documentação do cidadão 
sairá inteiramente regularizada, mas, como demanda de um certo tempo, pois, precisam ir 
no cartório para tirar certidão de inteiro teor. Tendo informado que falou com o prefeito 
que não devem ficar somente na parte da documentação, que devem dar início na 
infraestrutura do local porque todos receberam os lotes ao mesmo tempo e também tem o 
direito de além de legalizar os documentos, começar a construir. O VEREADOR GABRIEL 
QUEIROZ cumprimentou todos de modo geral, inclusive os que estavam presentes na 
Câmara assistindo a reunião. Em seguida questionou a vereadora Cida que pelo fato de a 
mesma trabalhar na prefeitura, a mesma tem informação se já foram legalizadas algumas 
escrituras, porque o vereador foi procurado por algumas pessoas as quais relataram que 
primeiramente tem que esperar para fazer uma avaliação. Respondido pela vereadora Cida 



que não, que não é somente legalizar as escrituras de lotes doados pela prefeitura, mas, 
também aquelas casas que já foram construídas e que ainda não tem escritura, que esta é 
uma outra forma de trabalho do REURB mas que já está sendo feita também. Esclareceu que 
a servidora Juliana Vidigal já expôs no mural da prefeitura vários editais que já estão 
prontos, que muitas pessoas já pagaram a taxa do cartório, mas, ainda não estão 
encaminhando para Jacuí. Tendo informado que o gasto no cartório é de quase trinta e oito 
reais. Se lembrou que iriam encaminhar para o cartório da Jacuí, mas, que para 
posteriormente não terem que refazer serviço, a Sra. Juliana está aguardando os nomes das 
Ruas que já foram aprovados através de PL pelos vereadores, e agora falta elaboração e 
votação de PL com os nomes dos Bairros, pois, desta forma, a servidora já encaminha a 
documentação completa para regulamentar de uma vez só. Em seguida o vereador Gabriel 
questionou ao assessor jurídico da Câmara, o fato de que há um tempo no município não era 
possível transferir escritura se a mesma não tivesse cento e vinte e cinco metros e com a 
mudança que houve devido ao projeto do REURB, existe a possibilidade de estar 
transferindo esta escritura. Em resposta o assessor jurídico que na realidade o assunto 
citado pelo vereador está relacionado ao registro da escritura e não a transferência, tendo 
ressaltado que no processo do REURB, ele consegue sim transferir a referida escritura. 
Novamente o vereador Gabriel Queiroz questionou ao assessor jurídico em relação a 
legalização do terrenos que foram doados, se por exemplo, uma pessoa tiver mais de um 
terreno, ela tem condições de legalizar os dois terrenos em seu nome. Respondido que a 
questão da legalização vai passar primeiro pela situação social e financeira da pessoa, que 
entende que consegue legalizar sim, porém, esta pessoa não terá a gratuidade do serviço do 
REURB e nem de cartório, pois, o valor de passar e a escritura e do ITBI será comprado do 
dono do terreno. Já a pessoa que não tem condições irá regulamentar sem gastar nada. Que 
quando a pessoa tem mais de um imóvel, entende-se que o segundo terreno é como um 
investimento aí o proprietário não tem condições de receber a gratuidade, ele terá que 
pagar para regulamentar, que vai conseguir regulamentar, porém, terá que pagar o valor de 
uma escritura normal. Que a diferença que tem é quem vai custear e quem não vai precisar 
custear. Se for pessoa de baixa renda não tem custo, pois, será criada matrícula no cartório, 
mas, se existe mais de um imóvel, o município irá fazer uma avaliação de que aquela pessoa 
não é considerada de baixa renda e por isso terá que arcar com o valor de uma escritura 
normal. O vereador agradeceu o esclarecimento. O VEREADOR MANOEL GALDINO 
PROENÇA cumprimentou todos os que acompanham a reunião das diversas formas que a 
mesma é transmitida e também aos que nesta data se encontram presentes assistindo a 
mesma pessoalmente. Em seguida fez requerimento ao executivo para que seja verificada 
condições de poste de madeira em frente a propriedade do Sr. João Belo, na Rua Bom 
Jesus, localizada no Bairro Jesus. Relatou que o referido poste está quase caindo, tendo 
solicitado ao executivo que seja feita manutenção do referido poste, tendo em vista, o 
fato de o poste estar quase caindo sobre a residência do Sr. João Belo. Tendo o vereador 
confirmado que passou próximo do local e observou que o poste se encontra mesmo em 
péssimas condições. Após fez requerimento com participação do vereador Gabriel Queiroz, 
ao engenheiro do município, requerendo seja implantada placa de parada obrigatória, na 
esquina da Rua Espírito Santo com a Rua Bom Jesus, próximo da pracinha, tendo em vista 
que o local está muito perigoso havendo riscos de acidentes por falta da referida placa 
porque os motoristas atravessam direto. Requer também sejam verificados os demais 
locais da cidade que necessitam da implantação desta placa e demais outras placas de 
sinalização vertical para que sejam colocadas, em especial, próximo do quebra molas que 
se localiza perto do cartório e também perto da residência do Sr. Toninho do Quinzote. 
Tendo ressaltado que a cidade é pequena e há condições de mantê-la sinalizada de forma 
ideal sem faltar nenhuma placa. Em relação a sinalização, o Presidente lembrou o vereador 
Manoel que em reuniões anteriores já foi discutido sobre sinalização e que o prefeito havia 



pedido prazo porque havia necessidade de fazer licitação, porém, o Presidente entende que 
em breve estará atendendo a cidade neste sentido. Tendo a vereadora Cida, comentado que 
a licitação já foi realizada. O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, comentou em relação a 
fala da colega Cida Queiroz sobre o vandalismo na quadra, que é muito triste saber de uma 
situação desta, e que os vereadores ficam envergonhados de fazerem novamente este tipo 
de solicitação em Plenário, mesmo sabendo que quem cometeu o vandalismo não são as 
pessoas que utilizam do local para a prática de esportes. No uso da palavra a vereadora Cida 
Queiroz comentou que o local é aberto, que por um lado, o local é organizado para que 
todos possam usar inclusive a noite porque até foi solicitada a colocação de lâmpadas. Após 
cumprimentou os presentes na reunião , disse concordar com a fala da vereadora Cida em 
relação a quadra de esportes da Escola Municipal e que entende que futuramente naquele 
local haverá mudanças e que a referida quadra possivelmente fique para uso da população 
mesmo porque haverá outra quadra na nova escola que está sendo construída. Dito pela 
vereadora Cida que devem usar com consciência, que é um bem público. O vereador Ernane 
disse que junto dos colegas Roni e Ryan fizeram o pedido, a administração atendeu e que 
infelizmente algumas pessoas destroem. Após fez requerimento ao executivo para que seja 
implantada grade de proteção, em frente a policlínica municipal, mais especificamente 
naquele lado que possui degrau mais alto, onde existe banco em que o pessoal sempre 
aguarda por transporte ou atendimento do lado de fora do local que fica perto da 
residência do Sr. Pio Antonio. Justificou que recebeu reclamação sobre este assunto e que 
esta grade irá evitar acidentes, pois, há alguns dias quase caiu uma criança do referido 
degrau. Em seguida comentou que está se sentindo envergonhado porque, já solicitou várias 
vezes, e que está sentindo envergonhado, pois, na rua onde o vereador reside, entre a casa 
da Sra. Terezinha Deró e da Sra. Herica, existe trecho que se encontra só na terra devido 
abertura para construção de rede de esgoto. Disse ter pedido várias vezes, e que ouve 
comentários de que naquela rua reside vereador e que não resolve o problema. Relatou que 
todos sabem que o vereador cobra e pede com freqüência e que está se sentindo indignado 
com esta situação porque já falou com o prefeito o qual disse que iria verificar. Disse esperar 
que a administração possa estar resolvendo aquele problema, pois, está uma situação difícil 
principalmente quando chove. Tendo feito requerimento com a participação dos 
vereadores Moacir, Roni e Ryan solicitando providências para o referido local. Tendo o 
Presidente lembrado que é o mesmo caso da Rua São João em que a água desce e fica 
parada na porta das residências, que também já pediram providências e que outro dia foi 
cobrado por uma servidora da prefeitura tendo respondido que já foi solicitado, mas que 
pedem mas nem satisfação dão. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para questionar se 
o requerimento expedido neste sentido foi respondido, tendo ressalto que o mesmo foi 
encaminhado para o chefe dos três setores, respondido que nenhum respondeu. 
Continuando o vereador Ernane Dias voltou a falar sobre a construção de calçada no Estádio 
Tio Veio, especificamente subindo a Rua São Benedito até o portão principal do campo, a 
qual já foi solicitada por várias vezes, em resposta o Presidente disse que o prefeito se 
comprometeu a fazer. Alguns vereadores tiveram dúvida do local citado, tendo sido 
esclarecido pelo Presidente e vereador Ernane. No uso da palavra o Presidente se 
comprometeu a fazer e não fez, disse que o local é um bem público. Pediu a palavra o 
vereador Francisco Ronivaldo o qual questionou quem é o chefe deste setor respondido que 
pode ser o engenheiro Sr. José Geraldo ou então o Sr. Nivaldo Estevam. Tendo o vereador 
Roni questionado se resolveria convocar o referido chefe para perguntar até quando serão 
feitos os pedidos e os vereadores irão ficando com a cara grande conforme estão ficando? 
Dito pelo vereador Ernane que o prefeito havia falado aos vereadores que iria terminar as 
obras próximo da Imagem de Nossa Senhora, incluindo a pista de caminhada e logo após 
faria a calçada do campo. Esclareceu ao vereador Roni que o maior problema do local é o 
fato de as pessoas jogarem muito lixo, porque já tem mato, o povo aproveita, daí os vizinhos 



reclamam e com razão e se fizer esta calçada vai evitar de jogarem lixo no local e sem a 
calçada a máquina quando vai retirar os entulhos que atualmente são jogados no referido 
local, acaba por estragar, por exemplo, o muro do campo. Em seguida parabenizou os 
organizadores da festinha das crianças que ocorreu dia 12/10 na praça. Agradeceu a todos 
do CRAS os quais ajudaram muito, bem como, os servidores da prefeitura. Tendo o vereador 
Ryan Silva parabenizado também o vereador Ernane Dias que esteve no evento com sua 
máquina de sorvete distribuindo para as crianças. No uso da palavra o vereador Ernane disse 
que não se sente confortável de ele mesmo comentar sobre o que ele faz, porque faz 
independente de estar ganhando ou não. Esclareceu que o CRAS entrou com contrapartida e 
este vereador cedeu a máquina. Disse ser coisa simbólica, que levou um carrinho de pipoca 
onde foram utilizados dez quilos de milho e foram distribuídos oitocentos sorvetes e teve 
também vários brinquedos, mesmo assim, ainda recebeu mensagem de várias pessoas 
reclamando que não tinha bolo, não tinha pão e que na cidade de Passos teve. Em resposta 
o vereador Ernane disse que o que puderam fazer foi aquilo e foi feito de coração. 
Agradeceu a administração que fez a festinha para as crianças porque o mais importante é 
ver os olhinhos das crianças brilhando. Ao final se desculpou caso tenha falado algo de mais 
e passou a palavra. O VEREADOR APARECIDO AMARAL parabenizou os servidores do CRAS 
que fizeram parceria com o vereador Ernane, parabenizou também o referido vereador, 
tendo em vista o fato de que a festinha das crianças esteve muito boa. Pediu a palavra o 
vereador Ernane para ressaltar o enorme apoio de sua espora Sra. Virlene, dizendo que a 
mesma é seu braço direito e que é ela que carrega tudo nas costas. Comentou que o CRAS 
ajudou, mas, que também levou a máquina de sorvete nas duas escolas, e foram mais de mil 
sorvetes distribuídos fora os do dia 12/10 e que fizeram de coração para ajudar mesmo. 
Continuando o vereador Amaral comentou sobre a lixeira do Chapadão assunto discutido em 
reunião anterior, tendo citado nomes de alguns vereadores que participaram do 
requerimento. Informou que o problema foi solucionado, que não sabe se foi pelo chefe do 
setor de máquinas ou se o vereador Roni que arrumou, tendo ficado ótimo. Que não colocou 
a telinha, que acha que não vai ser necessário, mas, só de terem arrumado o portão já 
ajudou demais e entende que se ninguém atrapalhar o problema foi corrigido. Disse 
acreditar que se todos colaborarem as coisas anda. Dito pelo presidente que deve haver 
compreensão e colaboração de todos. Após O VEREADOR RYAN SILVA, cumprimentou todos 
que acompanham a reunião de modo geral e também os presentes, senhores Dimas e 
Donizete Torres. Iniciou sua fala dizendo que fica surpreso e triste com o fato ocorrido na 
quadra de esportes da Escola Municipal. Disse que junto de outros vereadores fez a 
solicitação em Plenário, que foi até a prefeitura para saber do andamento desta instalação. 
O requerimento foi reiterado e depois acaba que a maioria paga pelo erro de alguns e que 
conforme foi citado, a quadra é de uso de todos e não apenas de alguns, e que por isso 
entende que quando se trata de bem público uma coisa que é destruída, o desfalque é 
grande. Falou que devem pensar com carinho nas coisas, porque atualmente são estes 
vereadores que estão tomando conta, mas, no futuro serão outras pessoas e a situação é 
bem complicada. Em seguida fez ofício agradecendo ao chefe do setor de máquinas por ter 
atendido solicitação de sua autoria, tendo em vista, ter sido feita manutenção próxima da 
propriedade do Sr. Antonio Artulino, pois, no local havia uma cratera que estava trazendo 
riscos, porém, o serviço foi realizado. Agradeceu também pela construção de mata burro 
na descida próxima do Sr. João Baquião, bem como, pela a manutenção da estrada 
principal de Jacuí que está praticamente pronta. Após fez ofício ao servidor Nivaldo 
Estevam que junto da administração e toda equipe, ter emprestado o caminhão pipa que 
ajudou na lavagem da barraca de festas, tendo em vista, o tempo que o espaço ficou sem 
utilização houve o acúmulo de muita sujeira e com rapidez o caminhão fez o serviço. 
Agradeceu também por ter atendido solicitação e ter implantado as portas nos banheiros 
públicos, assim como, foi instalada mais uma lâmpada no local e foi feita pintura. A 



vereadora Cida Queiroz se lembrou que o que ocorreu nos banheiros é típico de vandalismo 
porque todos os banheiros tinham portas antigamente, as quais foram quebradas por 
populares, tendo ficado decidido que iria manter sem as portas, porém, atualmente tais 
portas foram recolocadas. Disse esperar que agora as pessoas respeitem e não as quebre 
porque ir a um banheiro que não tem porta é um absurdo, mas, lá não tinha porque as 
próprias pessoas destruíram. Dito pelo vereador Ryan que o mesmo torce por isso. No uso 
da palavra O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO, cumprimentou todos. Após comentou 
que as lâmpadas da quadra da Escola Municipal eram para terem sido colocadas bem antes 
do que estes vereadores vinham solicitando, porém, aguardaram para serem instaladas 
lâmpadas de led para ficar bem feito assim como em toda cidade, e daí vem um cidadão e 
faz um papel deste. Comentou que inclusive a pessoa que procurou os vereadores para pedir 
esta instalação às vezes fica chateada porque solicitou aos vereadores os quais pediram a 
administração e o serviço foi feito, e aparece um cidadão para fazer este papel. Disse ficar 
difícil porque tentam, lutam, e consegue e quando isso acontece, o vereador entende que 
este vandalismo inclusive desmerece o esforço e a fala de quem em Plenário fez a 
solicitação, porém, acredita que a melhor forma de resolver seria instalando câmeras de 
segurança, pois, não tem jeito de pagarem guarda para ficar no local. Que aqueles que de 
fato queriam usar a quadra e estavam usando, não tem como os mesmos tomar conta do 
local por causa do vandalismo de outros. Frisou que o ideal seria colocar câmeras e disse que 
fica sem graça porque quando as pessoas forem pedir novamente para os vereadores não 
sabe como vai tentar conseguir, porque daí consegue para ser destruído novamente. Em 
relação ao requerimento do vereador Ernane, disse entender que deveriam chamar na 
Câmara o chefe do setor junto com o prefeito e verificar os motivos de uma solicitação feita 
através de um requerimento de longa data, ainda não foi realizada, pois, se não houver 
condições de fazer os vereadores não ficam como trouxas pedindo. Que poderiam ao menos 
responder porque ao menos os vereadores não fazem papel de bobos, lembrando que 
acontece de muitas pessoas que não acompanham a reunião, entenderem que os 
vereadores escutam, entra num ouvido e sai no outro e os vereadores não falam nada. 
Comentou que o Presidente é quem decide, mas que se quiserem convocar o chefe do setor 
e o prefeito para saber o por que não foi feito, e se tem ou não como ser construída a 
calçada, o vereador Roni disse que gostaria porque ao menos não ficam em Plenário fazendo 
pedido por diversas vezes e o serviço não é realizado. Após questionou se já foi feita 
manutenção da Rua do Sr. Zinho conforme conversado em reuniões anteriores, respondido 
pelo Presidente que não, o vereador Roni disse ser complicado, pois, sabe que é muito 
serviço, que para atender esta obra tem poucos funcionários, mas, é dentro da cidade e é 
uma situação que se quisesse pôr mesmo para trabalhar em um dia faz uns três serviços. 
Voltando ao assunto do vandalismo, disse ser difícil, que só destrói bem público e quem 
pratica não vai ganhar nada com isso. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias para ressaltar 
que prova disso foi que há duas reuniões anteriores o Presidente falou com o prefeito sobre 
a questão da rede de água da construção do Sr. Alonço, que no dia seguinte o problema foi 
solucionado. Continuando o vereador Roni disse que cada vereador tem sua opinião e ele 
respeita a de cada um, porém, entende que terão que passar a exigir mais, serem mais 
rígidos. Que não está falando do prefeito, pois, se ele tem chefe, cargos de chefia, é para não 
precisar chegar muitas coisas até ele. Comentou que não está reclamando de todos os 
chefes de setores também não, pois, para falar a verdade lá é obra então nem sabe quem é 
o chefe. Enfatizou que a conversa dos vereadores está valendo pouco, e que os mesmos 
ficarem repetindo em Plenário uma coisa só, não sabe então para que os vereadores estão 
servindo. Após relatou que não teve oportunidade de participar da festinha das crianças, 
mas que soube que foi bem organizado, e entende que é merecido porque o futuro da 
cidade está nas crianças. Pediu a Deus e ao Divino Espírito Santo que ilumine os passos 
destas crianças. Agradeceu ao pessoal do CRAS e o vereador Ernane com sua popular 



máquina de sorvete, tendo dito ao vereador que ele deve agradecer demais mesmo sua 
esposa porque realmente ela é o braço direito do colega vereador. Por sugestão do 
vereador Roni foi feito ofício do Plenário ao CRAS, a administração e toda equipe 
envolvida na realização da festinha das crianças, agradecendo e parabenizando pelo 
trabalho desenvolvido.  Em seguida o vereador Roni disse que há um tempo queriam 
instalar as lâmpadas de led na quadra do Chapadão, mas, até então não estavam utilizando a 
quadra, que voltaram a utilizar e na última reunião este vereador fez requerimento ao 
prefeito e também falou direto com o prefeito, o qual disse que iria se organizar para 
instalar as lâmpadas nesta data, o que de fato aconteceu. Agradeceu ao servidor Charles 
Santos pelo esforço, ao prefeito e ao chefe do setor de máquinas, além da servidora Juliana 
Vidigal e demais servidores que ajudaram, pois, foram colocadas as referidas máquinas, 
funcionou perfeitamente e agora poderão voltar a utilizar a quadra. Agradeceu também ao 
servidor Vanilton que esteve no Bairro e fez a limpeza do esgoto na subida onde este 
vereador já havia falado, inclusive entendia que seria necessário uso de máquina, mas, o 
servidor limpou nos braços. Que não sabe se havia outro servidor com ele, e em caso 
afirmativo este vereador pede desculpas de não falar o nome, mas, é porque não sabe. Que 
inclusive o servidor Vanilton mandou a foto do serviço para este vereador. Em relação a fala 
do vereador Amaral sobre a lixeira, o vereador Roni informou que não foi o mesmo que 
colocou a porta na lixeira e sim o servidor Vanilton e que simplesmente os servidores 
solicitaram que o vereador fosse ao local para medir e repassar a eles as medidas. Relatou 
que o serviço não ficou pronto ainda porque irão colocar tela de pintinho ou passarinho do 
lado de dentro para evitar que as sacolinhas de lixo saem pelo buraco do alambrado. Disse 
que esteve pensando, que iria ao local para colocar zinco em volta da lixeira, mas, o 
vereador acredita que se fizer isso e com o vácuo que der com o vento, as sacolinhas irão 
subir e sair pela parte de cima. Agradeceu aos servidores por terem feito também este 
serviço. Sobre o REURB o vereador Roni questionou se agora está funcionando tudo de 
forma correta, se qualquer um que chegar para legalizar tanto dos terrenos quanto de 
imóveis se já fazem. Esclarecido pelo Presidente e pela vereadora Cida que existem prazos e 
também pessoas que já possui algum bem no nome, a lei do REURB não se aplica. Deu 
exemplo de alguém que já tem casa e que comprou lote, porque todos sabem que muitos 
foram vendidos, é óbvio que este cidadão não entra na lei do REURB. A vereadora disse que 
o ideal é procurar a prefeitura para conversar. Lembrou que estão regularizando casas 
também que não tem escritura, tendo o assessor jurídico informado que a certidão de 
inteiro teor é justamente para saber o que o cidadão possui em seu nome. O VEREADOR 
MOACIR APARECIDO DE QUEROZ cumprimentou todos de modo geral e disse concordar 
com tudo que foi dito pelos vereadores Ernane e Roni. Disse que os vereadores tem que 
solicitar, porém, tem que ser atendidos. Falou que todos são amigos, mas, que devem levar 
mais a sério, pois, se os vereadores solicitam algo, mas, não são atendidos, a situação fica 
ruim para todos. Comentou que algumas coisas que solicitou foi atendido e outras não. 
Relatou que devem dar um pouco mais de atenção para os vereadores. Que parece que há 
pessoas que não gostam de receber ofício ou requerimento, mas, o vereador entende que os 
servidores estão nos cargos para trabalhar e os vereadores para solicitar, principalmente se 
algum cidadão procura qualquer um dos vereadores com alguma reivindicação. Lembrado 
pelo vereador Ernane que o papel dos vereadores é de fiscalizar, solicitar e ir em busca de 
ajuda. Quanto ao ofício encaminhado ao DER disse que não houve resposta, tendo sido feito 
novo ofício do Plenário ao DER e a Concessionária Nascentes das Gerais, solicitando a 
limpeza das margens da estrada Fortaleza/Passos, a qual está se fechando com os galhos, 
a estrada não tem acostamento, e se encontrar com algum cavaleiro ou ciclista, o 
motorista tem que maneirar a velocidade, tendo em vista, riscos de acidentes e roçando as 
margens também irá clarear a estrada. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz que 
solicitou verbalmente fossem podadas algumas árvores dentro da cidade, tendo citado em 



especial árvores próxima do correio. Após passou-se para a ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 29 que “Cria cargo de Fiscal de 
Contratos e dá outras providências”, aprovado por unanimidade em primeira votação. 
Informado pelo Presidente que de acordo com o assessor jurídico, os vereadores poderiam 
votar este projeto, tendo em vista, o fato de não haver remuneração. A vereadora Cida 
Queiroz comentou que não vê problemas em votar o PL uma vez que já é uma exigência, irá 
somente dar mais um ofício para alguém que já está exercendo alguma função, pois, não vai 
disponibilizar nenhum funcionário, não tem cargo à parte e no projeto não fala também 
sobre ter gratificação de função. Que apenas vai repassar mais esta função para quem já 
trabalha na prefeitura e entende que pode ser alguém que esteja relacionado a alguma 
função desta natureza. O vereador Roni frisou que já que não vai haver alteração e não vai 
ter custo para a prefeitura, sendo apenas uma legalização de cargos. Que o assessor jurídico 
já deu seu parecer favorável por se tratar de lei federal. Os demais vereadores concordaram 
com a votação pelos mesmos motivos relatados pelos colegas Cida, Roni e pelo Presidente.   
Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 31 que “Institui no Município de Fortaleza 
de Minas, o incentivo previsto no Programa Previne Brasil, destinado aos profissionais da 
Atenção Primária, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade em primeira 
votação. Esclarecido que esta também é uma lei federal. Dito pela vereadora Cida que a Lei 
do PMAQ acabou e a partir de agora será o Programa Previne Brasil e de acordo com as 
metas vem recurso para ser distribuídos aos servidores da atenção básica e se não 
cumprirem as metas o valor não é recebido. Votação em primeiro turno da Emenda à Lei 
Orgânica nº 06, de 17/10/22 que Acrescenta Alíneas “A”,”B”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H”  e “I” ao 
Inciso XXI do Art. 15 na Lei Orgânica do Município de Fortaleza de Minas, que passará a 
dispor sobre a Concessão de Títulos de Cidadão Honorário de Fortaleza de Minas e Diploma 
de Honra ao Mérito, aprovada por unanimidade em primeira votação. Esclarecido pelo 
Presidente que a lei foi lida nesta reunião e que a mesma deve ser votada em dois turnos. 
Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. 
Antes de encerrar a reunião o Presidente informou a todos que o serviço da COPASA que o 
mesmo tanto solicitou referente à ligação de água do Sr. Alonço, foi realizado, mesmo tendo 
demorado um tempinho. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a primeira reunião 
ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura, a realizar-se 
no dia 07 de novembro de 2022, as 19:00 horas, na Câmara Municipal.__________________ 
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