
ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 07 DE NOVEMBRO 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 dos seguintes Projetos de Leis: 
Nº 33 que “Cria função gratificada de diretor clínico da Policlínica Municipal e dá outras 
providências”; Nº 34 que dispõe sobre alterações de nomes de Bairros, e dá outras providências. 
Leitura de denúncia anônima, recebida através do disque denúncia da Câmara, a qual informa que 
certa cidadã fortalezense tem necessitado dos serviços da COPASA e ao ligar no escritório ninguém 
atende ao telefone, sem contar a demora que é para atender um chamado nas residências. A 
denunciante relata ainda a situação vergonhosa que está, porque há mais de um mês solicitou que os 
funcionários da COPASA fossem até sua casa para realização de determinado serviço, mas, tais 
funcionários não foram, e que quando atendem as ligações informam que irão resolver o problema, 
mas, não aparecem. No uso da palavra O PRESIDENTE COMENTOU QUE SERÁ ENCAMINHADO 
OFÍCIO DO PLENÁRIO À COPASA, PARA QUE AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS SEJAM TOMADAS. Tendo 
informado que assim que a Câmara obtiver resposta a mesma será informada à cidadã.   
INFORMATIVOS: 1 - que estão sobre as mesas convite do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) desta comarca, para participação dos vereadores em mutirão de Convenção de 
União Estável em Casamento que ocorrerá na Câmara no dia 17/11 às 18:00 horas, bem como,  
cópias de respostas de ofícios e requerimentos; 2 - Estão expostas no mural de avisos da Câmara, 
novas numerações de decretos do executivo. Antes de passar para o grande expediente o Presidente 
concedeu dez minutos para a cidadã Baluza Santos que se inscreveu antecipadamente a qual veio se 
pronunciar em relação a polícia militar de Fortaleza de Minas. Após cumprimentar todos, a cidadã 
relatou que entende que em relação ao assunto que a mesma veio narrar, os vereadores não podem 
estar fazendo muito para lhe ajudar, mas, o que gostaria era de deixar registrada uma denúncia 
contra a Polícia Militar do Município de Fortaleza de Minas. Esclareceu que não está falando de todos 
os policiais, mas, em especial de dois PM’s  com sobrenome Rocha, especificamente Sargento Rocha 
e Cabo Rocha. Comentou que já procurou o Batalhão de Polícia em São Sebastião do Paraíso e até 
em então o problema não foi resolvido. Disse que gostaria de deixar esta denúncia registrada na 
Câmara porque se acaso acontecer alguma coisa com seu filho e seu sobrinho, pelo menos terá 
provas de que está correndo atrás, porque os dois estão sofrendo perseguição policial por parte dos 
dois policiais citados acima. Que isso tudo vem ocorrendo após acidente sofrido envolvendo seu 
sobrinho Charles filho do Uberlai na Rua Tiradentes, e ao invés de fazerem o serviço que é dar o 
primeiro socorro, começaram a agredir seu sobrinho Charles. Relatou que sua cunhada pediu para 
que o cidadão Junior filho da reclamante filmar o que estava acontecendo porque o garoto Charles 
foi agredido, começaram a enforcá-lo, o jogaram na parede de uma determinada casa e não havia 
motivo para o policial fazer isso naquele momento. Comentou que o cidadão Charles foi abordado, o 
levou preso, que a família tem a ocorrência e que foram em São Sebastião do Paraíso denunciaram 
no quartel e até então o policial ameaçou seu filho Junior lá em Paraíso, tendo em vista, o fato de 
que seu filho Junior filmou a ação do policial. A denunciante disse que os policiais alegaram que o Sr. 
Charles amassou a viatura, porém, pela filmagem dá para ver que em momento algum ele encostou-
se à viatura, mas, sim o policial que puxou o cidadão Charles e o jogou contra a viatura. Enfatizou que 
seu filho Junior está sofrendo perseguição policial, assim como ela, seu marido e demais familiares. 
Relatou que está comentando, porque novamente no dia das eleições presidenciais a polícia abordou 
seu filho Junior mais uma vez, que seu filho estava na carreata, e no meio de vários carros com 
diversas pessoas com os corpos para fora do veículo, que está falando isso porque tem vários vídeos 
que mostram isso porque já lhe foram enviados, porém, os policiais cortaram a carreata e pararam 
somente seu filho Junior, e segundo a denunciante naquele dias os policiais não poderiam ter feito 
isso com ninguém, a PM não poderia ter abordado ninguém naquele dia e que está falando isso 
porque já procurou saber com três advogados diferentes. Comentou que seu filho não é habilitado e 



que se abordarem deve fazer o serviço deles que é apreender o veículo e pronto. Disse que marginal, 
vagabundo é para quem não trabalha. Disse que seu filho Junior é trabalhador graças a Deus, que 
tem carteira assinada, que trabalha na zona rural e sai as seis horas da manhã para o trabalho. 
Relatou que isso a PM não vê porque eles não tem tempo, mas, ficam dando blitz, porque só sabem 
fazer isso, e o que realmente eles tem que olhar, não olham, porque se isso acontecesse não haveria 
diversos furtos de gado dentro do município. Relatou que gostaria apenas de deixar registrada esta 
questão na Câmara e que irá tomar outras providências. Disse que irá procurar o Ministério Público 
também para estar fazendo a denúncia. Que se for necessário trará jornais para dentro da cidade. 
Em seguida se lembrou que já esteve nesta Casa e que não se lembra se eram os mesmos 
vereadores, tendo citado que o vereador Ernane era vereador na época. Tendo esclarecido que na 
época havia chegado à cidade alguns policiais novos e todos os jovens da cidade estavam tomando 
geral, inclusive esta cidadã chegou a questionar com o Sr. Prefeito, inclusive menores de idade, onde 
eram tiradas até fotos e a Sra. Baluza ficou indignada com esta situação porque tomar de três a 
quatro gerais por dia dos policiais para a cidadã também já é perseguição policial. Comentou que seu 
filho Junior foi visto de carro com determinada pessoa em Fortaleza, porque seu filho estava 
trabalhando para esta pessoa, uma vez que este cidadão possui fábrica de palheiro a qual é 
documentada corretamente. Disse que este cidadão deu oportunidade para seu filho trabalhar 
picando e temperando cigarros. Relatou que este cidadão foi buscar seu filho em sua casa e um 
cidadão publico, viu seu filho Junior com esta pessoa e comentou que depois a Sra. Baluza viria à 
Câmara reclamar de a PM dar geral em seu filho, mas, não vê com quem ele anda, porém, segundo a 
Sra. Baluza naquele dia seu filho estava ganhando oitenta reais por dia porque o serviço não era de 
carteira assinada. Enfatizou que gostaria de deixar registrado que não importa com quem a pessoa 
anda e sim o caráter de cada um. Comentou que a cidade é pequena, todos se conhecem, e se for 
uma pessoa que faz coisas erradas, não poderá nem cumprimentá-la que isso significa que também 
estará agindo igual? Salientou que cada um tem seu caráter e que entende que a polícia tem que agir 
com mais respeito com as pessoas, pois, isso é o que lhe informado em São Sebastião do Paraíso 
onde sua cunhada também estava junto. Que os policiais são funcionários públicos e que estão no 
município, para cuidar e não desrespeitar. Disse que quando abordam tudo bem, mas, não bater 
porque a cidadã não irá admitir isso mais, e se acontecer irá perder a razão aí sim irá virar uma 
marginal também, pois, na hora que perder a razão a mesma será presa também, porque não está 
dando para agüentar, pois, os policiais estão passando na porta de sua casa, rindo de sua cara, tendo 
relatado que em 06/11 ela e seu marido passaram de carro em determinado local e a PM deve ter 
achado que era seu filho, e os mesmos policiais citados no início de sua fala foram com a viatura 
atrás dos carros dos mesmos até na porta de sua residência. Ressaltou que é o Sargento Rocha e 
também o Cabo Rocha que ao ver eles dá risada em suas caras. E que por isso está falando aos 
vereadores porque gostaria de deixar registrado que se acontecer alguma coisa com esta cidadã, 
com qualquer um de seus quatro filhos ou com seu marido, a cidadã tem provas de que está 
correndo atrás, porque para esta cidadã já deu, uma vez que ela entende que se os policiais querem 
trabalhar, que então trabalhem no que tem que fazer que é pegar bandido, pois, sabe que se não 
tomar providências, os policiais, vão plantar alguma substância em seu filho. Disse que chegou a falar 
com os policiais que irá levar seu filho Junior para fazer o exame toxicológico para eles verem que o 
jovem não é usuário de droga, tendo o policial respondido que a Sra. Baluza deveria fazer o que a 
mesma achasse melhor. Relatou que esteve no quartel para conversar para saber dos motivos de 
terem apreendido o veículo do jovem Junior, e o policial gritou com o cidadão com a maior falta de 
educação, tendo a cidadã, falado aos vereadores que então os policiais deveriam ter apreendido uma 
carreata inteira. Que sabe que naquele momento o policial estava “nervosinho” por causa de 
política, porém, não devia ter feito o que fez ou então prendessem todos então que estavam na 
carreata. Relatou que cada um vota e expressa o voto para quem quer, e todos tem que respeitar, 
isso se chama democracia, e os policiais não respeitaram, lembrando que naquele dia das seis horas 
da manhã até a meia noite a PM não poderia colocar a mão e prender ninguém dentro do município, 
menos ainda, fazer o que estavam fazendo naquele dias, os quais aproveitaram porque haviam 
muitos policiais de fora e eles queriam mostrar serviço, pois, eles não trabalham e todos sabem 
disso. Falou que a população fortalezense precisa ser respeitada, que a cidade é pequena todos se 
conhecem, que irá atrás dos órgãos públicos para denunciar também. Informou que o policial 
abaixou o vidro da viatura a ameaçou seu filho Junior, tendo dito: “O que é seu, está guardado, seu 
verme, marginal”. A Sra. Baluza comentou que não os policiais não estão sendo pagos para fazer isso 



com ninguém. Ressaltando que numa cidade pequena como Fortaleza e lhe é oferecida 
oportunidade de trabalho, não é porque esta pessoa teve um passado ruim, que atualmente ela não 
pode ter mudado de vida. Informou que seu filho trabalha numa fábrica de mandioca, de carteira 
assinada. O vereador Ernane Dias perguntou se o veículo foi preso, respondido pela Sra. Baluza que 
sim, porém, não poderia. O vereador Ernane questionou se o jovem Junior é habilitado, respondido 
pela Sra. Baluza que não, e que entende que nesta parte seu filho está errado. Novamente o 
vereador Ernane perguntou como veio descrita a multa, respondido que apenas fala sobre a falta de 
habilitação e mais nada. A Sra. Baluza informou que seu marido no dia poderia ter tirado o carro. 
Que seu marido esteve no quartel com educação, conversou e o policial gritou, chingou e humilhou, 
então seu marido foi embora para não perder sua razão. Comunicou que também esteve no quartel 
e que só não foi presa porque sua cunhada Divina esteve no local e pediu que ela deixasse porque a 
mesma já sabia o que estava acontecendo. Comentou que se a Sra. Divina não tivesse chegado o 
policial iria lhe abordar, tanto que o mesmo lhe disse que devolveria o veículo para a Sra. Baluza, 
porém, levaria seu filho. Tendo a Sra. Baluza questionado aos vereadores se esta é atitude de um 
Sargento tomar. Relatou que para a cidadã o primeiro Sargento do município não é ele, e sim o 
Sargento Moretti, o qual no dia do ocorrido estava junto e ia liberar o carro, mas o policial não 
deixou. Que está dizendo isso porque há pessoas que estavam no local na hora do ocorrido viram e 
lhe contaram isso, então para a Sra. Baluza este policial está se colocando acima do Sargento Moretti 
e ele não pode fazer isso. Disse que as vezes chama no quartel ou ligam, daí são informados que a 
viatura não está, a pessoa passa na rua e as duas viaturas estão na porta do quartel. Que sempre 
dizem que estão em ocorrência na zona rural, tendo a Sra. Baluza questionado qual ocorrência. 
Salientou que se for para começar a ter perseguição policial, irá começar a ter perseguição com eles 
como cidadã de coisas que a mesma sabe que os policiais estão fazendo com a viatura e que não 
pode, porque a viatura é usada para que os policiais trabalhem para a população, e não em benefício 
próprio. Disse que irá começar a filmar isso também, e daí entende que será perseguida pelo resto de 
sua vida, porque eles sabem muito bem para onde vão com as viaturas para o lado de Passos, para o 
lado da Praia do Val, e está falando isso porque já viu, ninguém lhe mostrou, então se a viatura é 
para cuidar da população que seja feito isso. Que sabe que é contra a lei por exemplo uma 
ambulância na porta de um funcionário em horário de almoço, da mesma forma uma viatura 
também não pode. Frisou que está nesta reunião para reclamar dos dois policiais de sobrenome 
Rocha e não dos demais os quais estão cumprindo com sua missão e com qualidade de serviço, já em 
relação aos outros dois policiais a mesma se desculpa mas deixa claro que tais policiais tem que 
respeitar os fortalezenses porque são nascidos e criados aqui e eles chegaram pra trabalhar no 
município não conhecem ninguém e todos os jovens para eles são marginais e não é assim que se 
enxerga as coisas, primeiro devem conhecer o município, as pessoas. Citou exemplo do Sargento 
Ronaldo que é um cidadão que gosta de Fortaleza tanto que escolheu a cidade para viver, e quando 
chegou em Fortaleza para trabalhar ele conheceu um por um, ele sabia quem devia e quem não. 
Respeitava de forma igual todos os cidadãos, e o que aconteceu? Tiraram ele daqui. Relatou que 
quando a pessoa vem para trabalhar não ficam por muito tempo. Disse que na época dele podiam 
sair e deixar a casa aberta que não acontecia nada e nos dias de hoje de fizerem isso quando chegam 
a casa está limpa. Pediu respeito porque graças a Deus seu filho nunca roubou nada de ninguém, 
tudo que ele tem foi conquistado através de trabalho, assim como, os jovens Charles e Gustavo que 
trabalham de carteira assinada, ou seja, os três trabalham e conquistam do seu próprio suor, tendo 
se direcionado ao Presidente da Casa para garantir que os policiais nunca viram seu filho Junior 
dentro do Campo de Futebol usando drogas, nem na esquina onde algumas pessoas ficam, nem em 
nenhum lugar de Fortaleza onde o povo usa drogas. Disse que infelizmente mora numa parte da 
cidade que as pessoas de lá são vistas com maus olhos e para a policia estes moradores são 
considerados marginais. Aproveitou que estava falando com os vereadores e que o prefeito estava 
presente na reunião e solicitou a instalação de uma câmera de segurança na rua de sua casa a qual já 
passou de hora de ter um equipamento deste, pois, se já tivesse instalada as vezes a história do 
município poderia estar diferente. Tendo o vereador Moacir relatado que esta instalação seria boa 
até porque o CEMEI está na mesma rua. Continuando a Sra. Baluza relatou que não sabe por que os 
policiais vêem sua família como cidadãos ruins, porque por várias vezes já ouviu barulhos dentro do 
CEMEI, os chamou e ficou comprovado que lugar havia sido arrombado. Tendo ressaltado que na 
época os policiais chamados não são os atuais. Frisou que a partir de agora não irá denunciar mais 
nada o que ver de errado porque se vê as coisas erradas e chama a polícia é porque quer coisas boas 



para seu convívio, mas, está vendo coisas erradas, chama a polícia, mas depois ela que é a 
perseguida, então irá deixar correr frouxo. Em reposta O PRESIDENTE relatou que a denúncia da 
cidadã Baluza será encaminhada ao superior do comando da PM através de ofício do plenário, e 
assim que tiverem resposta,  a mesma será encaminhada à cidadã. Esclareceu que o que os 
vereadores podem fazer é obter uma resposta da PM e repassar para a cidadã. No uso da palavra a 
Sra. Baluza disse que seu medo é porque seu filho sai cedo para trabalhar e chega a tarde e se não 
puder ir na rua, na praça, e na academia porque nunca sabe se irá levar um chute ou um murro no 
estômago, porque é isso que estes policiais fazem além de chamarem de marginal e mau elemento. 
Comentou que hoje estão num mundo muito difícil e que não está se gabando, mas, quem consegue 
criar quatro filhos como ela criou sabendo que nenhum se envolveu com coisas erradas, deve bater 
os dois joelhos no chão e agradecer a Deus, porém, vai ouvindo tantos nomes feios, que sabe que 
não é uma pessoa que tem aqueles nomes que ouve que acaba virando, de raiva, de ódio, pois, 
quando seu filho chega em casa chega tremendo de ódio quando os policiais fazem este tipo de coisa 
com ele na rua. Dito pelo Presidente que o mesmo imagina como deve ser a situação e que não deve 
ser fácil. A Sra. Baluza ainda afirmou que neste momento que está falando era para ela e sua filha 
que está lhe acompanhando na reunião, estarem dentro da sala de aula, mas, sua filha saiu do 
trabalho e veio direto para a Câmara para lhe acompanhar. Ressaltou que não foram porque irá 
tomar providências porque se deixar, eles irão colocar alguma substância nas coisas de seu filho 
Junior porque o policial já avisou. A Sra. Baluza comentou que está tomando providências e que 
ficaram de verificar as imagens das câmeras de segurança da rua do dia do acidente porque em 
momento algum falam que eles estão certos porque eles não tem habilitação, que o Charles foi com 
sua mãe na farmácia buscar medicamentos e ao descer uma moça o cortou, ele bateu e houve o 
acidente. Disse que o jovem Charles está errado porque está sem habilitação. Porém, primeiro 
deveriam ter levado o jovem no hospital para a realização de exames, e depois tomar as 
providências, mas, primeiramente levaram para o quartel, bateram no Charles e a noite levaram – o 
para o hospital para fazer exame de corpo delito e depois levaram para Paraíso, daí foi necessário 
contratar advogado o qual acompanhou tudo. E a mãe do jovem Charles teve três partes do corpo 
fraturadas devido ao acidente, permaneceu no chão machucada vendo seu filho ser agredido e por 
todos estes acontecidos a Sra. Baluza entende ser muita falta de respeito por parte destes policiais 
com os moradores de Fortaleza. ABERTO O GRANDE EXPEDIENTE, A VEREADORA MARIA 
APARECIDA DE QUEIROZ comentou que em relação a denominação das ruas e bairros, que foi feito 
em consenso entre o legislativo e o executivo, além da pista de caminhada e também a mudança do 
nome do Sítio Rotatória. Que estas alterações estão sendo feitas tendo em vista o projeto do REURB 
para já encaminhar para o cartório de Jacuí de forma correta. Disse que irão votar nesta reunião em 
turno único visando agilizar o processo, lembrando que houve consenso e todos concordaram com 
os nomes que foram dados para os bairros. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ agradeceu a presença 
do prefeito e dos visitantes, e disse que aguardaria os trâmites da Casa. O VEREADOR MANOEL 
GALDINO PROENÇA cumprimentou todos os que acompanham a reunião de modo geral. Em seguida 
fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo seja feita limpeza das margens da 
estrada do Bairro Areias, tendo em vista, reclamações constantes da necessidade desde trabalho 
em especial nas curvas da referida estrada onde entende haver mais perigo de acidentes. Enfatizou 
que sempre faz requerimento neste sentido, mas, que irá fazer novamente para ver se pode fazer 
este serviço. Após comentou que na Rua Bom Jesus localizada no Bairro Bom Jesus há alguns 
buracos que tem atrapalhado bastante, tendo feito requerimento para que seja operação tapa 
buracos na referida via. Do contrário que seja ao menos colocado cascalho nestes buracos até que 
o município consiga recurso para realizar a referida operação. Tendo frisado que depois que 
acontecer algum acidente não tem como voltar atrás mais. O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, 
cumprimentou todos os presentes e todos os que acompanham a reunião de modo geral. Em seguida 
informou que a administração colocou massa asfáltica em trecho que havia sido aberto para 
construção de rede de esgoto perto da Terezinha Deró, que melhorou bastante, tendo agradecido 
por atender seu pedido, até chegar o asfalto para arrumar definitivamente o local. Agradeceu ao 
prefeito pela realização do serviço.  Em relação ao evento ciclístico ocorrido na cidade em 06/11 o 
organizador Paulo Flávio disse que estaria presente nesta reunião, mas por questões burocráticas 
ainda do evento que estão sendo resolvidas, isso não foi possível. Porém, estará presente na próxima 
sessão. Em seguida sugeriu os seguintes ofícios em nome do Plenário: 1 - ao cidadão Paulo Flávio 
Bárbara organizador do evento ciclístico em Fortaleza, parabenizando e agradecendo pela 



realização do referido evento, o qual movimentou a economia do município. Solicitou que os 
cumprimentos fossem estendidos a todos que o ajudaram; 2 – ao executivo o qual não mediu 
esforços para apoiar e ajudar na realização do evento ciclístico. Ressaltou que o município recebeu 
mais de cento e sessenta ciclistas e que o prefeito ajudou dando socorro. Parabenizou verbalmente 
os ciclistas de Fortaleza que participaram. Tendo informado que de Fortaleza conseguiram chegar 
no pódium os cidadãos João Batista, Ryan filho do Cajú e Priscila. Relatou o tempo gasto no 
percurso, narrou quais foram os trajetos e a divisão das equipes de acordo com a idade. Descreveu 
quem foi o cidadão que subiu mais rápido a subida dos Tebas e o tempo que o mesmo gastou que 
foi de cinco minutos e vinte e cinco. Narrou mais alguns detalhes do evento, do trajeto, dos 
pequenos acidentes ocorridos e dos tempos gastos por alguns participantes. Agradeceu também 
ao vereador Ryan que montou o som para tal realização. Disse que os ciclistas chamaram o 
prefeito para o parabenizar e sobre o cidadão Paulo disse que o mesmo dispensa comentário. 3 – a 
diretora do departamento de saúde e demais servidores da área da saúde em especial o motorista 
José Antonio Pereira, que estiveram presentes durante todo o evento apoiando dando suporte 
com a ambulância. Continuando o vereador Ernane fez requerimento ao executivo requerendo 
seja implantado guard rail do lado direito, na saída para Passos, onde foi construída pista de 
caminhada, pois, no início ficou um pouco apertada, e desta forma evitará a ocorrência de 
acidentes. Dito pelo Presidente que já foi implantada placa de sinalização de 40 km por hora, mas 
não custa nada ter mais segurança. Continuando o vereador Ernane comentou que já foram 
colocadas luminárias no local tendo questionado ao prefeito se já foram ligadas as lâmpadas, 
respondido que estão aguardando a CEMIG. Pediu a palavra a vereador a Cida Queiroz a qual relatou 
que neste local existe terra que desce para a pista quando chove que poderia fazer desvio. O prefeito 
prestou os devidos esclarecimentos para a vereadora. Continuando a vereadora falou dos coquinhos 
que caem na pista de caminhada, e são escorregadios, que então o ideal seria cortar os cachos 
desses coquinhos. O VEREADOR APARECIDO AMARAL disse que iria fazer requerimento, mas, 
conversou com o prefeito além de que o vereador Roni já havia falado em reunião anterior sobre o 
cascalhamento da estrada principal do Bairro Chapadão, e que o prefeito disse que irá fazer em 
breve e que então irá aguardar. O Presidente sugeriu fosse feito requerimento para documentar 
respondido que o vereador Roni já fez solicitação neste sentido e que por isso irá aguardar. Após O 
VEREADOR RYAN SILVA, questionou se o ofício para a PM será encaminhado em nome do Plenário, 
respondido que sim. Em seguida relatou que é sabido por todos que dentro do banheiro feminino da 
Praça, existe um cômodo onde são guardadas ferramentas e demais equipamentos que são 
utilizados na manutenção do jardim, além de material de limpeza e outros acessórios. Disse ter sido 
procurado por várias pessoas e que estudou mais sobre o assunto para ver a importância de mudar a 
porta de entrada para este cômodo, para fora do banheiro, mais especificamente sentido aos 
trailers, porque as vezes há pessoas fazendo uso da banheiro e o funcionário precisa entrar no local 
para pegar ou guardar ferramentas e a situação fica constrangedora tanto para quem está usando o 
banheiro como para quem vai entrar. Fez requerimento ao executivo para que seja feita mudança 
desta porta conforme citado acima visando trazer conforto para ambas às partes. Frisou que 
gostaria que esta mudança acontecesse, mas que fosse com segurança, maior proteção, visando 
preservar os equipamentos que são guardados dentro deste cômodo para que não haja problemas 
futuros. Citou que durante o dia o banheiro é usado por diversas pessoas e que já houve relato 
comprovado de o Sr. Teba que é o zelador esperar a pessoa sair do banheiro para ele poder sair do 
referido cômodo porque ele já estava no local para guardar ferramenta, e por respeito ele 
permanece no referido cômodo até que a pessoa use o banheiro e saia para depois sair também. 
Após solicitou verbalmente ao prefeito que averiguasse no setor competente o seguinte fato: na 
esquina da Rua Tiradentes, onde vira para a Rua Trinta de Dezembro sentido casa do cidadão Odacir, 
naquela esquina existe um bueiro, e as pessoas relataram ao vereador que às vezes estão descendo e 
tem que passar para a outra mão da via para sair fora deste bueiro e por ser uma Rua paralela pode 
ocorrer acidentes. Disse que o transito de veículos é dos quatro lados e por ser uma rua principal, e 
no entender do vereador, deve mudar o bueiro, com a caída de água para o outro lado da rua ou 
então colocar um extensor e chegar o bueiro um pouco mais para cima mais ou menos um metro 
deverá resolver. Tendo solicitado ao prefeito que verifique possibilidade de realizar este serviço, 
através dos setores competentes para verificar se não irá trazer problemas futuros. Em relação ao 
evento ciclístico disse que esteve ajudando e participando. Comentou que achou bonito ver a 
organização, tanto da equipe que ajudou tanto dos atletas das famílias presentes e da população 



fortalezense. Disse que ficou contente de ver a união dos participantes, visto que por mais que se 
tratava de uma competição foi possível ver o afeto e companheirismo com cada um. Falou sobre o 
ciclismo ser um esporte saudável e também um incentivo às crianças. Pediu a palavra o vereador 
Ernane para relatar que já participou de diversas modalidades de esportes em sua vida, mas que no 
ciclismo a união é imensa não tem rivalidade. Tendo ressaltado diversas cidades que participaram do 
evento e também fato ocorrido com o cidadão fortalezense João Batista para que o mesmo pudesse 
participar do evento, ressaltando que este cidadão é um exemplo, pois, seu dedo estava machucado 
e mesmo assim deu jeito de participar do percurso. Antes de passar a palavra agradeceu a 
administração por realização de pintura no banheiro e colocação de portas reforçadas. Agradeceu 
também pelo apoio prestado na semana da festa tanto na parte dos banheiros, calçadão e praça. No 
uso da palavra O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO, parabenizou toda equipe organizadora do 
evento ciclístico ocorrido na cidade. Disse que é bom ouvir de coisas que acontecem na cidade e que 
corre tudo bem. E que conforme já dito pelo cidadão Paulo algumas vezes, deveria haver data 
específica para a realização deste evento. Em seguida questionou ao prefeito presente na reunião 
sobre o recapeamento de vias, se este serviço está parado. Respondido que já acabou. Dito pelo 
vereador que foi cobrado nesta data no sentido de ser feito recapeamento na saída do Pesqueiro do 
Tisgo, respondido que devem aguardar recurso ou de recapeamento ou de operação tapa buracos 
para fazer este serviço. O vereador Moacir também disse que fizeram esta solicitação ao mesmo 
relatando que a estrada está melhor que o asfalto. Solicitado pelo vereador Roni que o prefeito 
verifique uma forma de ao menos tapar os buracos. Em seguida o vereador Roni disse que também 
foi cobrado é em relação ao empenho da polícia civil no trabalho relativo aos roubos de gados que 
vem ocorrendo no município, visando dar resultado mais rápido, tendo relatado que não só de roubo 
de gados, mas também outras ocorrências pois há pessoas que foram prejudicadas e estão achando 
que não vai dar em nada porque já se passou um ou dois meses e processo está parado. Comentou 
que não somente o prefeito mas também os vereadores deveriam fazer uma cobrança maior para 
apurar os fatos com mais rapidez porque com o tempo a pessoa até se acostuma a cometer crimes já 
que vai perceber que a questão policial não irá dar problemas. No uso da palavra o Presidente disse 
que há algum tempo atrás conversando com certa pessoa que trabalha na delegacia, foi informado 
que quanto mais denúncia tiver melhor, porém, as denúncias são feitas, ficam aguardando uma 
resposta a qual não vem a pessoa desanima e se questiona o porque de ir na delegacia denunciar. E 
que às vezes ouve pessoas dizerem que não vão denunciar porque já fizeram denúncia e não tiveram 
resultado. O vereador Roni relatou que há casos que são fáceis de resolver, mas, o tempo passa e 
nada acontece. Que não devem jogar a responsabilidade somente no prefeito, mas devem se unir e 
cobrar mais da policia civil para apurar estes fatos para que não fique a Deus dará. Em relação a 
COPASA disse ser uma situação difícil porque estão tentando e o problema não é resolvido. Dito pelo 
Presidente que o mesmo sempre falou que isso é um descaso. O vereador Roni disse que já está 
chato comentar a todo tempo do assunto e o problema não se resolver. Comentou que a COPASA 
precisaria ser mais profissional, mais humana. Mais uma vez o Presidente comentou que fica ruim 
até para os vereadores os quais falam, debatem e não resolve nada e isso lhe deixa chateado. O 
vereador Roni concordou e disse que a COPASA faz do jeito dela, quando ela quer. Falou que 
deveriam arrumar uma forma de cobrar mais severamente e eles realmente arcar com suas 
responsabilidades e fazer o que tem que ser feito. O Presidente comentou que se houvesse jeito de 
implantar uma multa por descumprimento do atendimento, ou que seja verificada forma de serem 
mais rígidos com eles, pois,o Presidente entende que quando dói no bolso ai as pessoas resolvem as 
coisas. A vereadora Cida comentou sobre ofício encaminhado para a COPASA em relação a instalação 
de reservatório e que a COPASA encaminhou resposta que será instalado depois de quatro meses, ou 
seja, dia vinte de fevereiro de 2023. Dito pelo vereador Roni que se instalarem em fevereiro ainda 
será bom, mas, o problema maior é que fica indignado porque os vereadores falam do assunto em 
todas as reuniões falando a mesma coisa em relação a COPASA e é a mesma coisa de não estar 
falando. Disse que eles devem ter responsabilidade do que faz, tendo o Presidente concordado e dito 
que estão ganhando para isso. No uso da palavra o vereador Ernane comentou que na reunião em 
Paraíso com os representantes da COPASA se o mesmo não tiver enganado eles disseram que já 
tinham este reservatório e no ofício resposta fala sobre alta demanda deste produto. Tendo o 
Presidente dito que devem então aguardar estes quatro meses e se não for instalado daí devem 
cobrar,o vereador Roni concordou e questionou até quando os vereadores irão ficar falando, a 
população sendo lesada e eles agindo da mesma forma. Sobre o cascalhamento do Bairro Chapadão 



e demais bairros rurais o vereador Roni disse que o prefeito informou que estão aguardando apenas 
arrumar os caminhões e já vão começar. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEROZ comentou 
que não esteve presente no evento dos ciclistas, mas ouviu dizer que estava bem organizado. 
Parabenizou todos os envolvidos. Em relação a COPASA questionou ao prefeito se contrato com a 
mesma está próximo de vencer. Respondido que está vencido desde 2014 e que não renovou 
justamente para que a empresa cumpra seus compromissos com o município. Tendo o vereador 
pedido que o prefeito dê uma explicação aos vereadores e aos que acompanham a reunião. 
Comentou que quando falam com o pessoal da COPASA parece que levam de brincadeira, que não 
irá dizer que o responsável por Fortaleza é ruim, porque é educado, mas, as vezes está faltando 
funcionários para ajudar o mesmo. Comentou que soube que terceirizou o serviço, mas entende que 
tem que acompanhar e cobrar mais. Em seguida O PRESIDENTE fez requerimento ao chefe do setor 
de máquinas requerendo a construção de caixa seca para o Sr. José Luiz, filho do Sr. Zico Guarda. 
Disse que já existe este pedido há algum tempo. E esta construção tem o intuito de conter um 
pouco da enxurrada porque naquelas terras possui descida grande e faz com que acumule muita 
água. Em relação ao evento ciclístico disse que devido ao velório da esposa do Sr. Quinzuca não pode 
estar presente. Parabenizou todos os participantes, visitantes e de forma especial os organizadores e 
vencedores em especial os de Fortaleza de Minas. E conforme foi citado pelo vereador Roni, 
concorda que deveria estipular uma data especifica para a realização deste evento anualmente. 
Pediu ao vereador Ernane para repassar os cumprimentos a todos através de grupo da rede social. 
Tendo o Presidente parabenizado também o prefeito pelo apoio. Em relação ao serviço da ponte da 
propriedade do Sr. Nelio Augusto soube que foi realizado e irá ao local verificar como ficou pois teve 
informações que o serviço ficou bom tendo parabenizado todos. Em relação a fala do vereador Ryan 
sobre os banheiros este Presidente se lembrou do zelador, servidor Teba, o qual é uma pessoa que 
todos gostam, ele luta para manter o banheiro limpo, e por isso gostaria de agradecer o mesmo por 
ser sempre dedicado. Relatou que não há condições de manter cem por cento limpo, porque a 
sociedade não ajuda. Em seguida informou a todos que o DER já está providenciando a limpeza das 
margens da estrada sentido Passos. Aproveitando a oportunidade o vereador Ryan fez ofício ao DER 
solicitando seja retirada depressão no asfalto da Rodovia LMG837 sentido Passos próximo da 
entrada do Sr. Altair Prado, entre o local conhecido como curva do chora e a ponte do Rio São 
João. Esclarecido pelo Presidente que é erro de base de asfalto e que aquela depressão existe desde 
quando fez o asfalto, mesmo assim o vereador Ryan manteve o requerimento. Antes de passar a 
palavra para o prefeito, o Presidente lembrou e convidou toda a população para participar da 
audiência pública da LOA 2023 que será realizada dia 09/11 às 18 horas, solicitou que as pessoas 
compareçam porque é muito importante. Dito pela vereadora Cida que as pessoas da zona rural que 
não puderem participar podem fazer contato na Câmara ou com os vereadores. O vereador Ryan 
reforçou o convite e disse que é muito importante o apoio da população nesta reunião porque os 
vereadores são sempre abordados com algumas idéias e agora é a hora de cada um trazer sua idéia 
para ser colocada em pauta. Após passou-se para a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação 
em segundo turno do projeto de lei nº 29 que “Cria cargo de Fiscal de Contratos e dá outras 
providências”, aprovado por unanimidade em segunda votação. A vereadora Cida Queiroz comentou 
que irá somente dar mais um ofício para alguém que já está exercendo alguma função. Que apenas 
vai repassar mais esta função para quem já trabalha na prefeitura, e que este cargo não tem 
remuneração. O vereador Roni frisou ser de acordo porque estão apenas regularizando a situação. 
Votação em segundo 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 segunda votação. Esclarecido que esta 
também é uma lei federal que substituirá o PMAQ, que é um recurso que vem de acordo com a meta 
de produção. Votação em segundo turno da Emenda à Lei Orgânica nº 06, de 17/10/22 que 
Acrescenta Alíneas “A”,”B”, “C”, “D”, “E”, “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 
segunda votação. Sobre esta Emenda o Presidente falou direto ao assessor jurídico que para este ano 
não dará tempo de realizar este evento de honrarias, porque o prazo está corrido e dezembro há 
ações exclusivas, mas logo no começo do ano gostaria de pedir para realizar este evento. Votação da 
urgência simples do projeto de lei nº 30 – função gratificada para responsável técnico da 
enfermagem da policlínica municipal. Informado pelo Presidente que os vereadores ainda não 



tiveram tempo de analisar este projeto por isso será votada urgência simples para que os vereadores 
possam analisar o mesmo. Colocada em votação, a urgência simples foi aprovada por unanimidade. 
O Projeto de Lei nº 30 permanece com as comissões. Votação da urgência simples do Projeto de Lei 
nº 33 – função gratificada de diretor clínico da Policlínica municipal, aprovada por unanimidade. O 
Projeto de Lei nº 33 permanece com as comissões. Votação da urgência especial do projeto de lei nº 
34 de 07/11/22 que dispõe sobre alterações de nomes de Bairros, e dá outras providências, 
aprovada por unanimidade. Votação em turno único do projeto de lei nº 34 de 07/11/22 que dispõe 
sobre alterações de nomes de Bairros, e dá outras providências, aprovado por unanimidade. O 
Presidente esclareceu de que forma os projetos são votados, quantos turnos, e também sobre os 
tipos de urgências das proposições para que não haja dúvidas por parte da população. Pediu a 
palavra o vereador Ryan para esclarecer que todo projeto aprovado sempre é lido no início da 
reunião, então as pessoas que conseguem acompanhar a reunião do meio para frente ou quase no 
final as vezes não ouvem. Disse que teve cidadão que comentou que os vereadores votam projetos 
sem ser lidos, mas isso não acontece porque a proposição é lida no inicio da reunião e também é 
encaminhado aos vereadores uns dias antes através do grupo de whatsapp para que os mesmos 
possam analisá-lo. Dito pelo Presidente que o projeto também fica a disposição na Câmara e se os 
vereadores quiserem vir a esta Casa para averiguar que é o certo também podem fazer isso. 
Lembrando que antes da reunião ordinária há reunião no plenarinho para discussão. Sobre a 
urgência simples a vereadora Cida Queiroz esclareceu que os vereadores tem até trinta dias para 
votar o projeto, mas, se na próxima reunião os vereadores tiverem analisado o projeto e entenderem 
estar tudo certo a proposição poderá ser colocada em votação. Em relação a audiência pública o 
vereador Roni relatou que as pessoas cobram, mas no dia da audiência pública que era a hora da 
pessoa dar a sua idéia este vereador nunca viu mais que seis pessoas presentes. Antes de passar para 
a votação dos requerimentos o Presidente passou a palavra ao prefeito para esclarecimentos. Após 
cumprimentar todos, o prefeito comentou que sobre os PL 30 e 33, isso já acontece conforme já foi 
falado e é somente para a administração regulamentar o que já acontece. Relatou que não está 
criando nenhum gasto a mais. Quanto a COPASA respondeu que o contrato venceu em 2014, e que 
não foi assinando ainda novamente, que eles sempre cobram e o prefeito entende que este contrato 
é estadual e vem igual para todos os municípios.  Sobre a mudança da porta do banheiro o prefeito 
relatou que já iria falar com o engenheiro do município para que possam fazer isso porque realmente 
a situação é chata e irão estudar a maneira de fazer para estar mudando. Quanto a obra da ponte 
das terras do Sr. Neli Augusto, disse que acha que agora deve ter resolvido o problema do local 
porque conversaram com o Sr. Agnaldo o qual ajudou muito a administração, deixando fazer rampa e 
tirar a água para dentro das terras dele para fazer esta ponte porque lá havia um problema crônico, a 
terra era arenosa e tudo que fazia e foi feito não resolvia, mas, agora acha que vai resolver porque a 
vazão de água ficou grande e antes de a represa encher as manilhas para sair por cima, a água já vai 
esta saindo nesta ponte que foi feita. Disse que a ponte tem dois metros de largura por dois e pouco 
de altura e por isso entende que agora vai conseguir solucionar este problema. Comentou também 
que foram feitos mata burros nas propriedades do Sr. Davison, Derli, e Divino. E também passador de 
gado no Dailton, manilhamento no Sr. Baltazar, reforma de três manilhamentos perto do Sr. Antonio 
Artulino. Manutenção da estrada de Jacuí, areias, morro do níquel, serviço também no Sr. Ladico, 
construção de dois mata burros na descida da serra, um perto das terras do Salomão, cascalhamento 
da descida da serra perto do Sr. João Baquião. O vereador Roni se lembrou que foi feito terreiro na 
propriedade do Sr. Paulo. No uso da palavra o prefeito disse que agora com duas máquinas os 
serviços estão caminhando embora houve atraso na manutenção de máquina porque venceu as 
horas tinha que fazer a troca e isso somente a empresa pode fazer para não perder a garantia. Sobre 
a Rua Bom Jesus teve dúvidas de qual rua era tendo sido esclarecida, e disse que irá questionar ao 
engenheiro se esta rua não estava no grupo de ruas que foram recapeadas e se ela não tiver inclusa 
neste projeto, ai a manutenção será realizada quando houver operação tapa buracos porque não há 
como fazer somente para uma rua. Sobre o evento ciclístico falou em nome do organizador Paulo 
parabenizando. Agradeceu em nome do vereador Ernane todos os competidores de Fortaleza e da 
região que vieram. Agradeceu também, aos demais funcionários da prefeitura que estavam 
ajudando. Em relação a saída do Tisgo irá pedir para que seja colocada ao menos um pouco de massa 
de resto de asfalto que já dá uma melhorada. Sobre a Rua Tiradentes irá pedir o engenheiro para 
averiguar. O vereador Ernane relatou que perto do Carlinho Cascudo também foi aberta valeta e se 
sobrar material e pudesse jogar seria bom. Em relação a policia civil disse que tem conversado 



bastante com o delegado Dr. Gleuber o qual fala que está se empenhando bastante e quem tem 
coisas bem adiantadas, mas, o prefeito disse que as coisas são bem demoradas porque ele atende 
vários municípios. Disse que está muito confiante com este delegado por parecer uma pessoa bem 
disposta a trabalhar junto da servidora Marli Emídio que trabalha com ele e as coisas estão bem 
adiantadas. Em relação a festa de outubro disse que foi uma boa parceria, porque a alimentação foi 
toda feita pela prefeitura. Que o povo estava com vontade de festa, deu bastante movimento. Sobre 
a caixa seca irá passar para o chefe do setor de máquinas. Finalizou pedindo que os vereadores 
levem as demandas até o mesmo, que não irá dizer que resolve cem por cento mas na medida do 
possível está disposto a resolver e com vontade de trabalhar. Informou que comprou o caminhão o 
qual está para ser entregue esta semana. Sobre o guard rail o prefeito respondeu que já fez o pedido 
mas ainda não obteve resposta mas irá tentar buscar para ser feito o que encaixa também na represa 
do mamão. E se não conseguirem da forma que tentou terá que encontrar outra maneira. Tendo o 
vereador Moacir narrado alguns riscos de passar próximo da referida represa e dado sugestão de 
segurança. Respondido pelo prefeito que procura manter o local com cascalho para que não 
derrapem e nem caiam e que todos respeitam a velocidade, mas dentro do que for possível estará 
disposto. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. 
Nada mais a tratar o Presidente convoca para a segunda reunião ordinária da segunda sessão 
legislativa ordinária da décima quinta legislatura, a realizar-se no dia 16 de novembro de 2022, as 
19:00 horas, na Câmara Municipal, tendo em vista o recesso do dia 14/11 devido ao feriado do dia 15 
de novembro._______________________________________________________________________ 
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