
ATA DECIMA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 02 DE MAIO DE 2022. 

Presidência do vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Ernane Moreira Dias(PSB), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues (PSB),Gabriel Lourenço de Queiroz(MDB), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz 
(PSB), Moacir Aparecido de Queiroz(MDB) e Ryan Cesar Silva (PL). Colocada à disposição a ata da reunião 
anterior, foi aprovada por unanimidade. Antes de passar para o pequeno expediente gostaria de passar a 
palavra para o Sr. Orlando Ipólito, o qual se inscreveu com antecedência, para falar sobre ataque sofrido por 
cão da raça rottweiler, próximo de sua residência. Cumprimentou a todos. Disse que o motivo de estar 
presente nesta reunião é simples, pois, deseja  reforçar o pedido feito ao vereador Manoel Galdino, para que 
fosse tomando ás providências necessárias  sobre a questão dos cães de ruas, visto que, todos os vereadores 
foram favoráveis a esse requerimento. E que gostaria de saber qual foi a resposta do executivo, visto que, o 
Prefeito está presente nesta reunião, tendo questionado se tal requerimento foi enviado. Respondido pelo 
Presidente que sim, e que o prefeito também terá oportunidade nesta reunião, podendo esclarecer sobre essa 
questão, visto que ainda não chegou resposta do tal requerimento. No uso da palavra o Sr. Orlando Ipólito 
informou que fez essa solicitação ao vereador Manoel Galdino, no mês de Janeiro de 2022. Tendo o Presidente 
dito para o Sr. Olando, para esperar até o final desta reunião, para ouvir o que o prefeito tem a dizer sobre esta 
questão acima citada. Em seguida informou o Sr. Olando Ipólito que esteve na reciclagem e que não existe mais 
canil no local, visto que, tal canil tinha sido construído no primeiro mandato da ex prefeita Neli Leão do Prado, 
e inclusive quem recolhia os cães era o cidadão Fernando Meleiro, porém o mesmo foi candidato a vereador, 
tendo sido  eleito, e então foi assumido pelo cidadão Oberdam Parreira a função de recolher tais animais. É 
depois foi o início da administração do ex prefeito Altair do Prado,  e após isso já não foi mais recolhido os cães 
de rua no município. Comentou ainda o Sr. Olando que foi atingido pelo um rottweiler chegando em sua 
residência, e que tal cão veio para cima dele, tendo o mesmo tentado se proteger, tendo o cachorro 
conseguido lhe derrubar, tendo o mordido em cinco lugares diferentes em seu corpo,  e que se não fosse 
quatro cidadãos terem chegarem ao local, o mesmo não sabe o que poderia ocorrer, e inclusive uma dessas 
pessoas que o ajudou é irmã do vereador Manoel Galdino, a Sr. Joana que estava juntamente com seu esposo 
Sr. Valtair e seu filho Marlon e mais um cidadão que o mesmo não conhece, tendo em vista,  que os quatro 
juntos custaram retirar o cão em cima dele. Sendo muito grato a essas pessoas que o ajudaram. ABERTO O 
PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei N°16 que "Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências", tendo sido distribuídos 
as comissões. Tendo Informado que estão sobre as mesas informativo da Câmara dos deputados referentes a 
recursos do orçamento da União pagos aos municípios. E que também estão sobre as mesas cópias de 
respostas de ofícios e requerimentos. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A VEREADORA MARIA 
APARECIDA DE QUEIROZ, cumprimentou a todos. Disse que em outra reunião comentou sobre os aparelhos 
utilizados pelo fisioterapeuta Sr. Jarbas na fisioterapia, tendo informado que esta aguardado, e que quarta-
feira desta semana teve a licitação,  e acredita que logo estará adquirindo,  visto, que o fisioterapeuta Sr. Jarbas 
estará  passando a relação para estar melhorando as fisioterapia, visto ainda que são muitos cidadãos que 
fazem uso. Após parabenizou a enfermeira Sr. Ronilda Pereira, visto ser uma ótima profissional. Relatando que 
viu esta servidora Ronilda oito horas da noite saindo da casa de um senhor, acompanhada de um motorista, 
visto que, esse horário não era hora de estar trabalhando, mas, a mesma estava indo a casas de cidadão fazer 
vacinação, após o horário de serviço, e que está de parabéns o se empenho e dedicação. O VEREADOR 
GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, cumprimentou a todos. Comentou que sábado dia trinta de abril de 2022 o 
mesmo foi vacinado com o quarta dose contra a Covid19, tendo parabenizado os profissionais pelo trabalho e 
desempenho, visto que, foram liberados agora da idade de sessenta a setenta anos. Em seguida comentou que 
foi procurado por um cidadão que o reedificou, sobre o asfalto que dá acesso até a cidade de Passos, visto 
que, chegando até a ponte ta tendo uma saliência no asfalto até a estrutura da ponte e que são uns três 
centímetros, tendo em vista, que tal cidadão acredita que furou o pneu por este motivo. Tendo informado 
que foi ate o local olhar e que realmente está com essa saliência, visto que, formou um degrau no asfalto 
para a estrutura da ponte. Fez requerimento ao executivo, para que seja realizada cobertura com massa 
asfaltica, visto que, é pouca quantidade que irá gastar. O VEREADOR MANOEL GALDINO PROENÇA, 
cumprimentou a todos. Fez requerimento ao chefe do setor de máquinas do município, requerendo que seja 
colocado três caminhões de cascalho na estrada próxima a chegada da propriedade do Sr. João Inácio, tendo 
em vista, a dificuldade de tráfego na mesma.  O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, cumprimentou a todos. 
Comentou que foi realizado serviço com a máquina no trecho próximo a Mercearia Souza e a Loja da Terezinha, 



tendo ficado um ótimo serviço, porém, está tendo muita poeira nos locais próximos. Fez requerimento, ao 
chefe do setor de limpeza do município Sr. Nivaldo Estevam, requerendo que seja jogado água na referida 
estrada uma ou duas vezes na semana, para amenizar este problema. Após comentou que tem sido bastante 
questionado sobre a questão dos terrenos do Oraída de Melo, visto que, os cidadão tem comentado que  o 
prefeito comprou quatro vans para o município, visto ser algo bom, mas, que o mesmo também deveria ajudar 
na questão dos referidos terrenos, pois, se for depender da COPASA para a realização do  serviço, tais, terrenos 
não ficaram prontos, visto que, talvez o executiva possa estar contratando uma empresa para realizar tal 
serviço e assim dar andamentos para os cidadão começarem a construir. Em seguida agradeceu ao castra 
móvel que esteve no município na zona rural. Comentou ainda que é muito triste o que aconteceu com o Sr. 
Olando Ipólito, mas, que Graças a Deus apareceu pessoas para o ajudar. Após cumprimentou a família enlutada 
do Sr. Chales, com seus sentimentos  pelo falecimento de sua mãe. O VEREADOR APARECIDO ROSA AMARAL, 
cumprimentou a todos. Fez requerimento ao executivo com cópia ao chefe do setor de máquinas do 
município, requerendo assim que for realizar manutenção nas estradas do Bairro Chapadão, que seja retira 
as árvores pequenas  que ficam nas laterais da estrada, tendo em vista, que futuramente as mesma irão 
crescer e com isso poderá atrapalhar o tráfego, pois, irão tomar conta das estradas, visto ainda, que já tem 
várias árvores formadas, e com a realização deste serviço a estrada irá aumentar um pouco. Em seguida 
comentou sobre a questão do médico do PSF, disse que tem que ser tomada uma atitude e fazer o que é certo, 
visto que o executivo tem que criar um projeto é manda para esta Casa Leis, para a regularização desta 
questão, visto que, o município está perdendo recurso e gastando mais dinheiro. Disse que não foi a primeira 
vez que isso aconteceu,  como foi com o Sr. Olando, mas,  já tiveram vários casos e reclamações neste sentido, 
e que espera a resposta do executivo sobre tal assunto, e acredita que os vereadores juntamente com o 
executivo não irão agradar a todos sobre essa questão. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, 
cumprimentou a todos. Iniciou sua fala dando parabéns a cidade de Passos-MG, por estar recebendo empresa 
de grande porte que é Heineken, visto que, todo região será contemplada com a chegada dessa empresa. Em 
seguida convidou o prefeito juntamente com os vereadores para que quando essa empresa for instalada na 
cidade de Passos-MG, para estarem marcando um bate-papo uma reunião com a diretoria, para estarem 
contanto a historia do município de Fortaleza de Minas e também levando a demanda de empregos, pois, com 
isso  estará beneficiando os fortalezense, visto que, tal empresa dará um grande número de novos empregos. 
Após disse que gostaria de deixar registrado em reunião visto que, esta reunião é de grande audiência, e como 
varias cidadão estão pergunto sobre o REUB, informou que semana passada foi realizado curso de capacitação 
ensinando a forma certa de estar trabalhando, visto que, já esta bem adiantando, e que essa semana já tem 
alguns processos de escritura em andamento. Comentou que no dia de ontem pegou fogo na cruz do toquinho, 
e que ligou para o Sr. Nivaldo onde teve a informação que o caminhão Pipa está estragado atualmente, mas, 
que no local acima citado não foi preciso de caminhão Pipa. Fez requerimento ao Sr. Nivaldo, solicitando que 
assim que for concertado o caminhão Pipa, que seja jogada água entorno da Capela do Bairro Areias, e que 
seja verificado a possibilidade se estar jogando de quinze em quinze dias, ou pelo menos uma vez no mês, 
até que passe o período de seca, visto ainda, a volta dos encontros do grupo de oração na referida capela. 
Após comentou que já teve três requerimentos de sua autoria e teve um com participação do vereador 
Francisco Ronivaldo, requerendo que fosse instalada lixeira no Bairro Areias, e que gostaria de saber se tem 
possibilidade desse serviço ser realizado, pois, assim o mesmo deixará de bater na mesma tecla. Após reiterou 
requerimento ao Sr. Ronaldo, querendo a instalação de lixeira no Bairro Areias, próximo do Sr. Juventino, 
visto que grande parte da comunidade do referido bairro rural será beneficiada com a mesma. Em seguida 
agradeceu o deputado Raul Belém, pelo o recurso no valor de cem mil reais para o município destinado a 
Escola Municipal Professora Alzira Alves, para aquisição de imobiliários, visto que, e também a aquisição de 
uma ambulância furgão que será de grande valia. Após comentou sobre recurso enviado do deputado Federal 
Emídinho Madeira, para recapeamento de algumas ruas do município. Informou que esteve na prefeitura 
verificando as ruas que terão esse recapeamento. Tendo informado que as ruas que não estão cadastrada 
nesse referido recapeamento, terá operação tapa buraco e que estão somente agudando o engenheiro do 
município fazer um levantamento de números para poder realizar tal serviço, para dar início a licitação. Após 
disse que irá aproveitar a presença do prefeito em reunião, e que não fará em forma de requerimento, tendo o 
questionou se tem agenda de quando da para estar realizando serviço de limpeza/roçada na estrada no Bairro 
Areias, visto que, veículos grandes já estão com dificuldade de estar trafegando na mesma. Em seguida disse 
que a atitude que o servidor Kelvin foi muito bonita, sendo um profissionalismo nota sem, visto que algo que 
merece destaque, pois, renunciou seu descanso, saiu de outra cidade para a realização deste serviço. Em 
seguida comentou que foi procurado, pois, foi instalado iluminação na Quadra do Oraída de Melo Costa, visto 
ser, uma ótima noticia, mas, o mesmo foi questionado do porquê ainda não foi instalada nova iluminação na 
Quadra do Bairro Bom Jesus, tendo dito que foi atrás de algumas informações sobre assunto acima citado, 
informando que foi realizado orçamento para que seja realizado uma licitação e que tudo indica que entre essa 



semana e a outra os orçamentos irão chegar até a prefeitura, e após isso irá será realizado a licitação dos 
refletores para serem instalados. Tendo Enfatizado que gosta de estudar e trazer as informações correta, visto 
que, logo estarão as duas quadras iluminadas, para que seja realizado o esporte, visto ser muito saudável o 
futebol, sendo gratificante ver os adolescentes e jovens jogando do que praticando coisas impróprias. O 
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, cumprimentou a todos. Parabenizou os servidores que 
trabalham na área de saúde. Comentou que seu sogro teve que estar se deslocando do Bairro Chapadão para 
tirar raio x na Policlínica, visto que, o servidor Kelvin Barkley estava de férias e não se encontra no município, e 
mesmo de férias o mesmo de deslocou da cidade de Itaú de minas para tirar raio x de uma senhora que estava 
internada, e ainda não deixou que seu sogro voltasse embora para o Bairro Chapadão, tendo se disponibilizado 
para tirar, visto que são funcionários assim que eleva administração. Fez ofício servidor Kelvin Barkley de 
Almeida, técnico do raio x, agradecendo pelo ótimo profissionalismo e dedicação ao próximo, pelo o amor 
por sua profissão.  Após agradeceu o Sr. Ronaldo Horta pelo ótimo serviço realizado nas Estradas da Cruz, 
Jacuí, Córrego e do Morro Azul, visto que, foi feito o que pode e ficou muito bem feito, e não somente as 
estradas mais também as manutenção dos mata-burro, estendeu o agradecimento  a toda a equipe que 
trabalhou. Disse que o Castra Móvel e algo de grande valia ao município e que tem vários cidadão 
agradecendo. Disse ser alguém que é apaixonado por animais seja ele de qual espécie for, mas, que não pode 
se esquecer de uma grande realidade, pois, o ser humano tem que ser respeitado e valorizado e que as vezes 
valorizam mais os animais do que as pessoas, e que pode até estar falando algo de errado, mas, parece que no 
município as pessoas estão valorizando mais os animais do que as próprias pessoas, pois, tem muito cuidador, 
mas, poucos que se responsabilizam, e que acha bonito, valido quem cuida e sempre irá ajudar no que for 
preciso. Disse ainda, que admira muita os cidadão que  cuidam de tais animais, visto que, muitos estão 
soltando os animais dentro do município colocando a responsabilidade para essas pessoas que cuidam de tais 
animais, visto que, como tais cidadão irão responsabilizar por todos os animais de ruas cães e gatos, visto que 
são muitos,  e quando acontece algum incidente são poucos que se responsabiliza,  visto que, já fazem muito 
de cuidar e tratar desses animais. Informou que tem até comentários em redes sócias falando sobre as 
agressões em pessoas de tais cães de rua, e que administração e os vereadores não fazem nada para melhorar 
essa questão, tendo enfatizo que nunca trouxe nenhum cão bravo e soltou no zona urbana,  e que não deixara 
de ajudar, porém, as pessoas não podem sair colocando a culpa em quem não soltou os cães, pois, se o 
prefeito tivesse soltado ele seria culpado, e que não tem muitas alternativas, e se Canil fosse algo fácil de 
realizar, não tinha acabado com o que tinha. No uso da palavra o Presidente disse que quando tinha e 
trabalhava na  Draga de areia próxima da ponte, já viu várias vezes pessoas de outras municípios soltarem 
animais na estrada da cidade. Disse o vereador Francisco Ronivaldo, que admira esses cidadão que vem 
cuidado de tais animas, mas, que precisam achar os responsável por esses cães que estão agredindo, pois, a 
situação começou a complicar, visto, a situação do Sr. Olando que se não tivesse aparecido alguém para ajudar, 
poderia ter ocorrido algo mais grave. Enfatizou que não irá culpar as pessoas que estão cuidado de tais animais, 
pois, se estão cuidado é porque não querem que esses animais morram de fome nas ruas do município. Tendo 
o Presidente dito que é sabido que quando o animal ele é bem tratado ele pega carinho amor, e onde eles 
ficam, pensam que é território deles, ai quando alguém chega perto eles ficam bravos e acredita que por isso 
eles acabam avançando. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo disse que se alguém quiser o procurar ou 
o prefeito o Presidente pode ficar a vontade, para que juntos possam pesquisar se é fácil manter um canil no 
município, visto que, municípios maiores não estão conseguindo manter. Após comentou que fez parte e 
continua fazendo do requerimento do seu colega Ryan César, sobre instalar lixeira no Bairro Areias, mas, que 
acredita que a lixeira deveria ser instalada no grupo onde são realizados os eventos. Tendo a vereadora Cida 
Queiroz, sugerido aos vereadores Ryan Cesar e Francisco Ronivaldo, para ver se nos outros bairros precisam de 
lixeiras para também requererem, respondido pelo vereador Francisco Ronivaldo, que quando foi feito esse 
requerimento foi pedido que fosse instado em todos os bairros rurais até mesmo, como a lixeira do Bairro 
chapadão, tendo em vista ser ótima, porém, a maioria dos moradores que usam  não sabem usar, pois, não 
fecham a portinha, e com isso os cães entram e bagunçam os lixos, visto que, os animais não sabem se pode ou 
não entrar. No uso da Palavra a vereadora Cida Queiroz, disse que o pessoal da coleta pode estar vendo alguns 
pontos estratégicos para estar colocando lixeiras como a do Bairro Chapadão, visto que, pode estar havendo 
esse problema em outros bairros que não solicitaram. Enfatizou o vereador Francisco Ronivaldo, que os 
cidadão que utilizam tais lixeiras deveriam ter mais consciência de que alguém irá recolher o lixo e esse alguém 
é um ser humano. Tendo a vereadora Cida Queiroz, comentado que isso não só acontece na zona rural não, 
pois, na cidade também acontece muito, visto que, as pessoa tinham que ter consciência até mesmo no 
separar o vidro, tendo vista, que quebra, e que um dos servidores  machucou a mão com vidro, e essa 
separação   temos que fazer. No uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo, disse que admira muito o 
pessoal que trabalhando recolhendo o lixo, pois, deparam com coisas que muitos não dariam conta, tendo em 
vista, que as vezes não tem o merecimento que merecem. Fez ofício que ficou no Plenário, agradecendo o 



deputado Emídinho Madeira, por emenda parlamentar no valor de cem mil reais, para obra de 
recapeamento de vias do município de Fortaleza de Minas. Após O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE 
QUEIROZ cumprimentou todos. Disse ser um prazer receber o Sr. Olando a esta Casa, visto ser um 
companheiro seu, e também já foi vereador em outros mandatos. Após comentou sobre ponte do genro do 
Goiano, disse que já conversou com o prefeito e por isso não irá fazer requerimento, e que eles tem a madeira. 
Em seguida comentou sobre a questão do cão que atacou o Sr. Olando, disse que essa questão está perigoso. 
Tendo informado que esses dias atrás um cão mordeu a perna do Sr. conhecido como Paulinho do Nadir, visto 
que o mesmo não quis procurar um Hospital, e perdeu uma semana de serviço, e que o Sr. Nono para quem o 
mesmo trabalha, questionou do porque o mesmo não estava indo trabalhar, e que o Sr. Paulinho o chamou e 
mostrou a condição que estava sua perna por conta da mordida do cão, estando em péssimas condições. No 
uso da palavra a vereadora Cida Queiroz, disse que independente do Sr. Paulinho não quis da queixa, o mesmo 
deveria ter procurado um médico, pois, todos que são mordidos por cães, tem que tomar vacina, visto que 
pode ate levar a morte. Informou o vereador Moacir Queiroz, que chegou a falar para o  Sr. Paulinho que 
deveria procurar o médico, mas, não sabe se o mesmo chegou a consultar. E que em questão dos cães de rua, 
todos tem que se unir para buscar uma solução. Tendo informado que esses dias a Sr. Maria Odete Parreira  
passou aperto  com cães querendo avançar nela, e se não são alguns cidadão dar um apoio, teria o mordido. 
Em seguida disse que o servidor Sr. Kelvin é um ótimo servidor e uma ótima pessoa, e que já prestou ajuda a 
sua mãe. Após O PRESIDENTE, Comentou que em relação aos cães de ruas, já teve problema com dois cães, 
mas, os mesmo não mordia, porém, são grandes e gostavam de brincar, mas, teve ajuda da Sr. Silvana e assim 
conseguiu fazer a doação dos mesmos, visto que, esses dois cães são da raça fila e não quiseram ficam na zona 
rural, vindo para a cidade, e que tais cães foram levados para cidade de Contagem é que a pouco tempo 
recebeu um vídeo deles que estão sendo treinados para ser guias de pessoas deficientes. E sobre essa questão 
dos cães os vereadores tem que discutir a respeito, pois, não é uma situação fácil. Após comentou que 
domingo foi o dia do trabalhador, tendo cumprimentados todos os trabalhadores que levantam de manhã, 
cada um em seu horário para ganhar o pão de cada dia e para aqueles que estão em busca de um serviço que 
Deus os ilumine e aos católicos tem o São Jose operário. Em seguida disse que o vereador Francisco Ronivaldo 
já comentou sobre a estrada sentido a Comunidade do Silencio, e que o Sr. Vicente o ligou agradecendo ao Sr. 
Ronaldo pelo ótimo serviço realizado em tal estrada. Após tendo elogiado o Sr. Ronaldo juntamente com toda 
equipe. Logo após comentou que como os vereadores elogiaram o servidor Kelvin, tendo em vista, que em na 
área de saúde e em qualquer outra área do município. Tendo em vista,  os operadores de máquinas, pois, 
qualquer horário que precisar deles, estão sempre a disposição, e que já presenciou tais servidores trabalhando 
até mesmo no dia de domingo e que funcionários dedicados assim tem em todos os setor também.  Após disse 
que é muito triste a questão dos cidadão que foram atacados por cães de rua, como a do Sr. Olando, mas, é 
como o vereador Francisco Ronivaldo comentou muito bem sobre o assunto, pois, não é culpa dos vereadores 
e nem culpa de quem  cuida dos animais, os culpados são aqueles que soltam tais animais nas ruas. Após 
informou aos vereadores, que antes de ser votado a LDO os vereadores tem um prazo para estarem votando, e 
que precisam marca a audiência pública, tendo solicitado aos vereadores que se organizem para que seja 
marcado uma data, pois, assim que tivermos uma data para ser divulgado a população. Em seguida fez uso da 
palavra o PREFEITO, cumprimentados a todos. Iniciou sua fala comentando sobre ocorrido com o Sr. Olando 
Ipólito, disse que não sabia do fato ocorrido, e em conversa com Sr. Olando o mesmo mostrou as marcas das 
mordidas que recebeu, tendo informado que não conhece quem é o dono do animal, da raça rottweiler, e por 
ser uma raça de maior violência, o dono do animal tem que ter responsabilidade, mas, porem, não isenta a 
administração  de tomar algumas providências, e que o executivo não esta parado nessa questão de cães de 
rua, porém, se os cidadãos não tiverem consciência e não contribuir, tendo em vista, que sozinho a 
administração não consegue, visto, que tem que ser uma união de forças para poder amenizar essa questão. 
Após parabenizou o Sr. Oando Ipólito, que retornara as atividades do futebol, e que o mesmo poderá contar 
com o executivo naquilo que a prefeitura poder ajudar. Comentou ainda que teve sim um canil na reciclagem a 
muito tempo atrás, e que depois que assumiu a prefeitura esse canil já não existia. Informou que  o município 
não tem condições financeiras de estar construído um canil, pois, o custo e tão caro quanto cuidar da área de 
saúde do município, tendo em vista, que a saúde é área que mais gasta dinheiro, e que não conhece nenhuma 
cidade aqui na região que tenha um canil o único que tinha era na Cidade de São José da Barra, porém, não 
conseguiram suprir o custo tendo que fechar, sendo então praticamente impossível essa opção, e que após 
reunião pretende sentar e conversar com os vereadores para que juntos achem uma solução. Em seguida 
informou que logo será comprado os equipamentos novos de fisioterapia, visto que, foi realizada licitação, 
tendo em vista, que demora um pouco, pois, tentamos fazer tudo para ficar legalizado e dentro da lei, tendo 
em vista, mesmo fazendo tudo certo ainda tem critica. Comentou que foi falado sobre a servidora Sra. Romilda 
Pereira, que a mesma estava trabalhando fora do horário, tendo informado que isso acontece quase toda 
semana, e que isso acontece com muitos servidores da prefeitura, visto que, estão sempre somando com a 



administração, pois, ninguém trabalha sozinho, pois conta com todos os profissionais. Em seguida respondeu 
sobre o questionamento feito pelo vereador Gabriel Lourenço, sobre a questão do asfalto da ponte, 
informando que terá a operação tapa buraco e que essa manutenção já está inclusa. Após disse que sobre o 
requerimento do vereador Manoel Galdino sobre o cascalhamento, que irá solicitar ao chefe do setor de 
máquinas para estar indo até o local, visto que, se os donos da propriedade tiverem o cascalho será bem mais 
fácil, visto que, o executivo ganhou cascalho da   impressa Morro Azul, mas, foi usado para as estradas 
principais. Após informou que o caminhão pipa está com defeito, e que o concerto já está sendo 
providenciado. No uso da palavra o vereador Moacir Queiroz, disse que veio um tanque de alumínio para 
colocar no caminhão pipa, porém, o chefe do setor Sr. Nivaldo Estevam, não deixou colocar, pois, disse que irá 
enferrujar em pouco tempo. Tendo o prefeito falado que se comprar coisas de má qualidades é jogar dinheiro 
fora. Em seguida no uso da palavra o prefeito informou que sobre os loteamentos teve reunião com a COPASA 
e que os mesmo disseram que irão fazer sua parte do acordo, e assim o executivo irá também fazer sua parte 
do tratado, visto que, a prefeitura entrou com uma ação contra a COPASA e a promotoria esta em cima deles 
para que cumpra o combinado, sendo assim, o mesmo acredita que irão realizar o  que foi firmado em 
contrato. Após disse que o castra móvel, esteve no Bairro Chapadão, Catuaí, Areais e na parte urbana do 
município, e que tem direto de ser castrado duzentos e quatro animais, sendo vinte e quatro gatos, pois, não 
depende da administração escolher a porcentagem que será de gatos ou cães, pois, é sobre a vacinação que foi 
realizada, e que se completar esses duzentos e quatro pelo castra móvel, irão ser no total novecentos e quatro 
animas castrados em seu mandato, visto que, tem pessoas que dizem que nenhuma providência está sendo 
tomada, visto ser, muito cães castrados. Em seguida respondeu sobre a questão das estradas do Bairro 
Chapadão de ser retiradas as árvores dos cantos das estradas, que ira passar essa questão para o Sr. Ronaldo. 
Informou que já foi realizado o alargamento nas estradas sentido a cidade de Jacuí, Morro Do Níquel, Brabina e 
Comunidade do Silêncio, tendo vista, que está ficando um ótimo serviço realizando. Após comentou sobre a 
questão do médico do PSF, disse ser uma questão bem complicada, pois, o município esta gastando mais de 
vinte mil reais por mês, para não deixar  a população sem atendimento, visto que, PSF esta perdendo o recurso 
do governo, visto ainda, que essa questão tem que ser estudada para ver o que será melhor para a população e 
economia do município. Comentou que com a chegada da nova empresa Heineken na cidade de Passos-MG, 
toda região tem a ganhar, e que foi comentado, que eles fabricaram por dia aproximadamente uns quinhentos 
caminhões de cervejaria.  Em seguida informou que teve uma equipe que foi para cidade de Ribeirão Preto, 
fazer treinamento sobre o Projeto do REUB para conseguirem fazer de uma maneira correta para não precisar 
estar indo até a cidade de Jacuí. Dito que sobre as questões das lixeiras do Bairro Areis, já eram até  para serem 
colocadas, e como não iram colocar as caçambas no leilão, pois, sai por um preço muito baixo, irá utilizar elas 
para isso, tendo em vista, que o chefe do setor informou que isso não passara dessa semana, pois, irão instalar 
tais lixeiras em alguns bairros rurais. Em seguida comentou sobre ementa parlamentar destinada ao município, 
sendo cem mil reais do deputado Raul Belém e cem mil reais do deputado Aelton Freire. Informou em seguida 
que o recapeamento será imediato. Após comentou que o veterinário do município já iniciou seus trabalhos 
das oito da manhã ao meio dia, e que estão estudando a possibilidade de fazer uma parceria com o Sindicato 
Rural para que o mesmo possa atender na parte da tarde, visto que, o veterinário esta morando no município. 
Tendo o vereador Ernane Moreira Dias, sugerido ao Presidente que convidasse o veterinário para conhecer 
esta Casa Leis. Após o Presidente disse que também estava pensando de fazer o convite ao  veterinário para 
estar presente na Câmara. E que em relação a zona rural, os cidadão que  contrata veterinário direto, podem 
estar contratando o veterinário do município  para fazer o atendimento. Após o prefeito comentou sobre 
recurso que o deputado Emídinho Madeira enviou ao município, disse que o mesmo firmou compromisso de 
estar enviando quatrocentos mil reais, para reforma geral do Policlínica. Em seguida disse que em relação a 
ponte do Sr. Ricardo, se o mesmo for doar a madeira será mais fácil tendo mais facilidade para estar realizando. 
Após disse que sobre a questão dos animais, se na próxima reunião os vereadores quiserem marcar uma 
reunião uma hora mais cedo, para sentarem e ver o que pode estar sendo feito. Em seguida disse que Vam 
nova de vinte e um lugares, iniciou no dia de hoje para levar os alunos até a cidade de Franca-SP, e que a 
documentação juntamente com associação esta pronta, visto que o estudantes tem um custo alto por conta da 
mensalidade, visto que o que conseguir diminuir é vantagem, acredita que é hora das pessoa se 
conscientizarem também deixando de ficam falando que se não for de graça irão denunciar, visto ser, uma 
parceria com os estudantes do qual o Sr. Odacir é responsável e que qualquer pessoa que achar que tem algo 
de errado que procure a prefeitura, visto, que toda documentação esta pronta, tendo em vista que se não for 
para somar e ajudar que fique quieto, para não prejudicar quem realmente quer ter alguma coisa na vida, visto 
que, isso serve para todos, sendo um valor pago no boleto de cento e cinqüenta reais, sendo a mesma forma 
de quem vai estudar na cidade de Passos-MG ou quem  utiliza para estar trabalhando, pois, se não houver essa 
parceria a prefeitura sozinha não consegue, não podendo realizar tal transporte, tendo em vista, que foi 
aprovado uma lei em 2019. Informou que o motorista Sr. Nilton que é o que levara os alunos  para a cidade de 



Franca-SP. Em seguida o vereador Moacir Queiro, agradeceu ao deputado Antonio Carlos, por recurso enviado 
ao município, que são dois ônibus e quinhentos mil reais para o inicio do asfalto. Tendo o Prefeito dito que vira 
mais coisa boas por ai. No uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo disse, que como foi pedido pelo 
vereador Amaral, que seja retirada as árvores das laterais da estrada que também seja realizado o serviço de 
alagar as estrada. E que em questão aos animais só não castrou mil animais, por conta que tem cidadão que 
queria que fosse buscar na porta de suas casa, vindo que no Bairro Chapadão tem muito disso. Após o prefeito 
disse para os vereadores do Bairro Chapadão se caso eles forem questionado do porque o dentista não esta 
atendo, para que eles venham explicar que por conta do roubo que teve no grupo que foi levado tudo, e que 
agora terão que fazem licitação e que é um processo demorado, visto que, a manutenção já foi realizada. 
Tendo sido sugerido pelo vereador Amaral Rosa, para estar colando um câmera de segurança no local, 
respondido pelo prefeito que com certeza antes do equipamento novos for, será instalada câmera de 
segurança. Em seguida o Presidente fez convite ao novo veterinário para estar presente na próxima reunião, ou 
no dia que o mesmo poder estar vindo a esta Casa de Leis. Após o Presidente solicitou ofício, que ficou do 
plenario  ao deputado Antonio Carlos pelos recursos enviados ao município. ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião, observação: Após a esplanada do prefeito 
nesta reunião, os vereador Gabriel Lourenço de Queiroz e Ernane Moreira Dias, retiraram seus 
requerimentos. Aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a segunda reunião 
ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 09 de maio de 
2022 às 19:00 horas na sede da Câmara Municipal. Após declara encerrada a reunião tendo sido lavrada a 
presente ata que após aprovada será assinada pelos presentes._______________________________________ 
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