
ATA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 13 DE OUTUBRO DE 2021. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Feita a 
chamada de presença, compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), 
Darcio Silva Neto (MDB), Ernane Moreira Dias (PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Manoel 
Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan 
Cesar Silva (PL). Colocada à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. ABERTO 
O PEQUENO EXPEDIENTE, não houve matérias a serem lidas. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, 
tendo O PRESIDENTE concedido dez minutos para quem quisessem fazer uso da palavra. O VEREADOR 
DARCIO NETO comentou que o prefeito esteve mais cedo nesta Casa e que já esteve conversando com 
o mesmo, pois, foi procurado por uma cidadã que foi fazer cirurgia de laqueadura e o médico que a 
atendeu, disse que uma pessoa de quarenta e um anos não poderia fazer esta cirurgia porque estava 
velha e que não iria fazer esta cirurgia na referida cidadã. Relatou que já conversou com o prefeito, que 
está falando deste assunto em Plenário porque está a par do assunto, e que o prefeito irá conversar com 
a assistente social para saber quais são os procedimentos, visto que a prefeitura tem um convênio com 
o hospital e se o médico não quiser então fazer a cirurgia, que passe para outro médico especialista. 
Disse que está falando sobre este assunto para deixar claro que está acompanhando o fato e para dizer 
que o prefeito se comprometeu a ir em busca de informações e dar um retorno a este vereador. Na 
oportunidade deixou seu abraço a todos os profissionais da educação tendo em vista que dia 15/10 é 
comemorado dia do professor, tendo pedido a Deus que os abençoe, pois, esta profissão é a base de 
tudo. Felicitou também a todos os servidores da área da educação que ajudam os professores no 
cumprimento de suas funções tendo pedido a Deus que sejam pacienciosos e que o Divino Espírito 
Santo ilumine o dia de cada um destes profissionais. Em aparte o Presidente comentou que em relação 
ao médico não sabe qual o procedimento foi adotado, que acredita que pela capacidade que os 
servidores da área de saúde tem, que deve ter sido feito cadastro desta cidadã, e que se a mesma foi 
fazer a cirurgia e se existe convênio entre o hospital e o município, não interessa a idade. Relatou que se 
o médico não fez, devem procurar onde está o erro porque não pode existir uma situação como esta. O 
vereador Darcio Neto disse que esta cidadã foi ao hospital para a cirurgia e foi tratada desta maneira e 
que além dela, aconteceram mais duas situações iguais. Que a cidadã não quis citar os nomes das 
demais pessoas, que um caso é aparte e que este vereador entende que será resolvido, porém, o 
médico não está com boa vontade. Dito pelo Presidente não estar entendendo a atitude do médico 
porque se está no convênio e estas cidadãs se encaixaram não há porque não fazer visto que o médico 
está sendo pago por isso. Outra situação é o fato de o médico alegar que não pode ser feita esta cirurgia 
numa pessoa de quarenta anos, que isso não existe, pois, se é saudável tem todo o direito de fazer. No 
uso da palavra o vereador Darcio disse que inclusive após o ocorrido a funcionária da recepção do 
hospital entrou em contato com esta cidadã, questionando que a mesma não havia passado pela 
recepção, tendo sido respondido que a mesma havia saído nervosa do local. Relatou que esta cidadã 
procurou a assistente social Lilian, a qual respondeu que o médico que faz este tipo de cirurgia era 
aquele mesmo, que iria verificar a situação mas, até o momento a cidadã não recebeu retorno, e nem 
deu retorno ao vereador informando se havia dado certo ou não. O vereador Darcio Neto disse querer 
um esclarecimento da situação. O Presidente disse que os vereadores devem ficar a par do que está 
acontece, que inclusive agradece as pessoas de colocar os mesmos a par da situação, pois, as vezes são 
cobrados, por exemplo, sobre este assunto e os vereadores não estão nem sabendo. Após O 
PRESIDENTE relatou que há alguns dias foi procurado e novamente nesta data foi procurado por várias 
pessoas em relação a farmacêutica do município. Disse que falou com a diretora do departamento de 
saúde, pois, entende que tem que ver os dois lados da moeda para saber como está a situação. Tendo a 
diretora do departamento de saúde informado que as providências seriam tomadas, que iria saber do 
que estava acontecendo. O Presidente relatou que nesta data mais uma vez foi procurado por várias 
pessoas, relatando que a servidora não cumpre horário e outras séries de situações, e mais uma vez este 
Presidente repassou as informações para a diretora do departamento de saúde, tendo informado a 
mesma que como vereador a função e obrigação é ouvir as pessoas, além de tentar legalizar. Pediu 
desculpas aos servidores que recebem seus salários sem ter amor algum pelo que faz. Que não irá citar 



nomes, mas, se for contar utiliza-se das duas mãos. Neste sentido o vereador Darcio Neto disse que 
apesar de haver estes funcionários, há também profissionais como o ex servidor Eliezer, que trabalhou 
na farmácia do município por mais de vinte e cinco anos e sem nenhum atestado médico. Dito pelo 
Presidente que este cidadão merece elogia e respeito. O vereador Darcio disse que o Sr. Eliezer é uma 
pessoa que se dedicou a função, ao trabalho, que devem falar de um profissional deste, e que os demais 
sigam o exemplo. Enfatizou que se a pessoa não quer trabalhar que dê o cargo para quem queira. Citou 
exemplo do veterinário o qual não tem condições de trabalhar, não tem saúde suficiente, então que 
procure o IMPRESFORT e se não conseguir aposentar, que se afaste e dê oportunidade para quem 
queira trabalhar e atender o município de verdade. Em aparte o vereador Ryan Cesar disse que com 
tudo isso apenas a população está perdendo. O vereador Darcio concordou e disse que o município em 
si está perdendo. Continuando o Presidente disse que em certa reunião falou sobre este assunto e que 
foi questionado pois, não sabia o que estava acontecendo com o veterinário. E que em sua opinião, a 
situação é a seguinte: se existe profissional para prestar um serviço e não serve mais para aquela 
função, então, deve ter consciência que deve ceder o espaço para outro, porque o salário que está 
sendo pago para este servidor, deve ser pago para uma pessoa que atende as necessidades de quem 
precisa. Que como único profissional da área, não está atendendo a demanda. Disse que não pode 
reclamar porque todas as vezes que precisou do veterinário o mesmo o serviu bem, tendo destacado ser 
um bom profissional, no entanto não pode olhar só para si, e sim tem que olhar a comunidade inteira. 
Salientou que esta situação não acontece somente com o veterinário, que já passaram vários prefeitos e 
vice prefeitos e ninguém conseguiu fazer estes funcionários trabalhar, disse que não entende o que 
acontece e questionou se não tem como fazer algo. O Presidente disse que se todos os vereadores 
quiserem chamar um a um estes servidores na Câmara, pode ser antes até de terminar seu mandato de 
presidente, que tem coragem de tomar esta atitude porque estes servidores tem que sentir na pele que 
os mesmos estão lesando o município. Retomando ao assunto do médico falou diretamente ao vereador 
Darcio que devem ficar a par e acompanhar porque a população não merece passar por isso. Em relação 
ao profissional Eliezer o vereador Darcio sugeriu fosse feito em nome do Plenário ofício ao ex 
servidor, agradecendo a dedicação que ele teve com o município durante os vinte e cinco anos que 
trabalhou como servidor público municipal, ressaltando o merecimento do mesmo. Todos os 
vereadores concordaram. Na sequência o Presidente fez agradecimento ao chefe do setor de máquinas, 
Sr. Ronaldo, pois, no Rio Santana, famosa descida da ponte indo para o Chapadão, na entrada da 
Estância Água Azul, o manilhamento entupiu e este Presidente solicitou desentupimento porque estava 
fazendo buraco que atravessava a estrada. Agradeceu também a equipe de trabalho do Sr. Ronaldo por 
ter ido ao local aberto o manilhamento e solucionado o problema. Após parabenizou todas as crianças e 
disse que as duas coisas mais puras que existem é o sorriso de uma criança e o verde da natureza, que 
mesmo estando chamando atenção as crianças sorriem de coração e alma abertos. Pediu que Deus 
ilumine os passos de cada um para que no futuro possam ser pessoas que mereçam respeito e carinho. 
Cumprimentou também não somente os professores, mas todos da área da educação. Relatou que 
quando tirou o transporte escolar de S.S. do Paraíso foi muito criticado, mas, em todo tempo teve seu 
pé no chão e a consciência tranquila, pois, sabia que estariam trazendo os alunos para um lugar onde há 
profissionais que merecem respeito e carinho e por isso entende que valeria a pena. Disse ficar 
admirado com a organização das formaturas e por isso deixa seus agradecimentos não só aos 
professores mas aos demais profissionais incluindo os motoristas pedindo que Deus abençoe todos. Em 
seguida disse ser bastante procurado e que entende que há casos em que vão repetindo muito em 
Plenário e que vão ficando até sem jeito. Que conversou com a servidora Juliana Vidigal, e que ficou 
muito satisfeito, visto a mesma ter informado que de agora para frente haverá iniciativa, será dado 
rumo em relação aos terrenos, no sentido de legalizar, acertar para as pessoas construírem. Disse que se 
Deus quiser em 14/10, após voltarem da reunião em Nova Resende quer se reunir com o prefeito e para 
aquelas pessoas que cobraram o Presidente nesta data, o mesmo promete que trará resposta concreta 
na próxima reunião, de como e quando será o início destes trabalhos, pois, as pessoas estão ansiosas 
para construir mas necessitam primeiro sejam resolvidas questões burocráticas da prefeitura. O 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZ tirou algumas dúvidas com o vereador Darcio Neto em relação ao envio 
de ofícios tanto para o departamento de educação quanto para o departamento de saúde sobre a 
questão da cirurgia de laqueadura. Esclarecido que não será enviado ofício. Que o prefeito já se 
comprometeu em procurar a assistente social e após dará retorno aos vereadores porque o prefeito 
também não está sabendo o que está acontecendo. Em seguida reiterou requerimento de sua autoria 



em relação a duas palmeiras que estão danificadas no início da primeira ponte do Córrego Quim Brito 
na Avenida Otávia Augusta, as quais irão cair a qualquer momento porque estão broqueadas. E outra 
palmeira na mesma situação, na terceira ponte na margem direita do referido Córrego. Tendo 
justificado que está reiterando o requerimento porque o trabalho não foi realizado. Em seguida o 
Presidente questionou quem é o chefe deste setor respondido pelo vereador Gabriel que é o Sr. 
Nivando Estevam. Dito pelo Presidente que o requerimento deve ser reiterado para que o trabalho seja 
feito. O VEREADOR MOACIR QUEIROZ disse que assim como o colega Darcio parabenizou os 
professores, gostaria de lembrar e parabenizar todas as crianças do município por ter sido dia das 
crianças em 12/10. Parabenizou também todos os professores de Fortaleza e da região que trabalham 
no município. Comentou que trabalhou quase trinta anos na área da saúde e que voltou para este setor 
há pouco tempo. Comentou do carinho que os professores devem ter para trabalhar com os alunos e se 
lembrou da época que trabalhou no transporte escolar dizendo que acabam se apegando uns aos outros 
assim como ocorre com os professores. Citou as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da 
educação e quanto ao servidor Eliezer disse que o mesmo é amigo de todos, é tranquilo e nunca viu 
ninguém reclamar do servidor. Em seguida o vereador Moacir questionou se foi recebida denúncia pelo 
prefeito sobre manutenção ou abertura de estrada. Respondido pelo vereador Ryan que parece que 
houve sim. Em aparte o vereador Darcio respondeu que teve informação de que isso está relacionado as 
máquinas, pois, foram embargadas pela promotoria. Dito pelo vereador Moacir que o cidadão 
conhecido como Ricardo, cunhado do Sr. Altair Prado, tem propriedade rural sentido Areias e que a 
ponte de acesso caiu, e o mesmo queria que a prefeitura construísse a ponte para chegar em suas 
terras, porém, foi dito pelo Sr. Ronaldo Leão, chefe do setor de máquinas, que houve denúncia na 
promotoria e que por isso não pode fazer o serviço. Tendo o vereador Moacir relatado que neste local 
trafegam várias pessoas e não é passagem somente para um sitiante. O Presidente disse saber que se 
for apenas para um morador este tipo de serviço não pode mesmo ser feito. O vereador Moacir falou 
das dificuldades dos produtores caso a prefeitura não faça este serviço. Que as vezes os produtores 
pensam que foram os vereadores que denunciaram, e não foi e por isso entende que devem apurar os 
fatos para ver o que é, quem foi até a promotoria e fez a denúncia. Dito pelo vereador Darcio que foi 
denúncia porém não sabe de onde partiu. No uso da palavra o vereador Amaral disse que fazer as 
chegadas das propriedades é obrigação da prefeitura. Respondido pelo vereador Darcio Neto que se for 
a chegada de apenas uma propriedade, não está sendo feita, mas se for para atender mais pessoas daí é 
diferente porque irá abranger mais pessoas. O vereador Moacir disse que deveriam fazer ao menos as 
chegadas das residências para os sitiantes. Com a palavra o Presidente disse que se isso tiver mesmo 
acontecido o prefeito deveria falar com o chefe do setor e convidar os vereadores que tiverem 
disponibilidade para irem até a promotoria para esclarecer o assunto, questionar o porque visto que 
este serviço sempre foi feito. Novamente com a palavra o vereador Darcio Neto esclareceu que foi 
embargado porque a promotoria quer informações de que forma a máquina trabalha para as pessoas no 
município, se as pessoas entram com contrapartida ou é tudo por conta do município, como, por 
exemplo, o óleo. Que a promotoria quer uma resposta sobre isso e deu prazo de quinze dias. O 
vereador Darcio Neto sugeriu envio de requerimento do Plenário para esclarecimento de dúvidas. 
Após acordo os vereadores optaram por conversar pessoalmente com o prefeito. Discutiram mais um 
pouco repetindo algumas falas anteriores inclusive o fato de ser os vereadores que estão barrando 
este serviço e não é. Em seguida O VEREADOR APARECIDO AMARAL relatou que foi chamado pela 
farmacêutica da farmácia municipal, para ver o que este vereador poderia fazer por ela, então 
conversou com a profissional. No entanto, disse que mais pessoas também o procuraram lhe dando 
informação do que estava acontecendo. Disse não achar justo a pessoa trabalhar para o município e não 
fazer sua obrigação, que entende que da mesma forma isso funciona para o veterinário pois entende 
que deveria ter sim uma lei para exonerar mesmo. Parabenizou a diretora do departamento de saúde 
pois, já foi montado processo administrativo para a servidora e este vereador achou justo, pois, não irá 
defender uma pessoa que está contra o povo. Quanto ao médico, o vereador disse que nesta data levou 
sua filha em Cássia para fazer uma cirurgia no dedo e ao chegar observou que o médico não era 
profissional visto que não pôde nem marcar a data que será realizada a cirurgia, pois, relatou não ser 
especialista da área e sim de grandes cirurgias. O vereador disse ter ficado sem entender e que no fim o 
que foi dito era que iriam ver o que poderia ser feito, porém, o vereador questionou o porque visto que 
mandaram ir até o hospital para passar pelo médico e fazer a cirurgia após três dias e simplesmente o 
médico não quis. Em seguida o vereador Amaral fez requerimento ao chefe do setor de máquinas 



requerendo o cascalhamento da estrada do Sr. José Alaor e do Sr. Edgar, pois, as terras de lá foram 
arrendadas para plantação de soja, e esta manutenção visa melhorar a estrada tendo em vista as 
dificuldades. Comentou que há poucos dias o caminhão leiteiro se quebrou descendo para a 
propriedade do Sr. Edgar. Enfatizou que cascalhar a estrada é um benefício que estarão trazendo para 
o município pois serão plantados cento e sessenta equitares de soja. Requer também sejam 
cascalhados os locais mais críticos da estrada do chapadão. Em aparte o Presidente antes de passar a 
palavra, fez os seguintes questionamentos ao vereador Amaral: se o mesmo havia pego o nome do 
médico que levou sua filha, se a cirurgia da filha do colega Amaral se encaixa nas cirurgias eletivas, 
respondido que não pegou o nome do médico que a referido cirurgia enquadra sim nas eletiva. Após o 
Presidente questionou ao vereador Amaral o que a farmacêutica alegou quando a mesma pediu ajuda 
do vereador. Respondido que estavam fazendo um complô contra a mesma, tendo o Presidente 
questionado se a mesmo explicou com o que e porquê. Dito pelo vereador Amaral que a farmacêutica 
simplesmente disse ao mesmo que não estava faltando ao trabalho e que o serviço da mesma estava 
correto, porém, nas informações obtidas pelo vereador o referido serviço não está correto. O vereador 
Amaral deixou claro que é a favor do povão, de situações corretas, e que é contra situações erradas. 
Relatou que nem comentou com a diretora do departamento de saúde por entender que a servidora 
está agindo certo. Disse entender também que deveriam ser mais rígidos com este veterinário, pois, o 
povo precisa e se o mesmo não quer trabalhar, que se aposente ou suma para outros lados e pronto. Em 
aparte o vereador Moacir Queiroz comentou que em relação farmacêutica, este vereador estava 
próximo da secretaria de saúde e observou a chegada de um cidadão em veículo da prefeitura de São 
João Batista do Glória, o qual é namorado da referida servidora e queria falar com a Sra. Edina Andrade 
diretora do departamento de saúde, momento em que foi atendido pelo servidor Renan Queiroz o qual 
se dispôs a tentar resolver o problema do cidadão. O vereador Moacir disse que o mesmo tentou falar 
com a servidora Edina e que este vereador comentou com o servidor Renan que tal cidadão já estava 
errado de vir até Fortaleza, porque ele não é advogado e sim apenas namorado da farmacêutica. Tendo 
dito ainda que o cidadão estava mais errado ainda de vir em veículo público, pois, no carro estava 
escrito “Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória”, e este vereador tem certeza que o prefeito 
do Glória não sabe que o mesmo estava em Fortaleza utilizando veículo público. Dito pelo vereador 
Amaral que este cidadão também fez contato com o mesmo através de ligação. O Presidente 
questionou se o vereador Moacir havia tirado foto do veículo, respondido que não e que deveria ter 
feito isso. O vereador Moacir relatou que o servidor atendeu o cidadão dizendo que a diretora do 
departamento de saúde não poderia atender o mesmo, dito pelo vereador Moacir que a servidora Edina 
não tem que dar satisfação para o marido da farmacêutica. No uso da palavra o Presidente disse que é 
muito fácil, basta a diretora do departamento de saúde falar com o prefeito de Fortaleza o qual entra 
em contato com o prefeito do Glória e dizer que o servidor de lá está utilizando de veículo público para 
vir até Fortaleza recorrer de uma situação que não cabe a ele porque ele não é o profissional que está 
exercendo a função no município de Fortaleza. Falou que não é ele que está sendo cobrado e que então 
não tem que vir até o município tirar satisfação com alguém. Disse que a servidora Edina está fazendo o 
que é correto, que conforme dito pelo vereador Amaral os vereadores devem ser do lado da situação 
correta, que independente de qualquer coisa a servidora Edina está fazendo o certo e que o que os 
servidores municipais devem fazer é atender da melhor forma possível a população. Ressaltado pelo 
vereador Moacir que exemplo é o servidor Eliezer que trabalhou quase trinta anos e nunca deu 
problema. Esclarecendo o Presidente disse que fez estas perguntas ao vereador Amaral para saber o 
que a farmacêutica tinha alegado, pois, ela devia ter comparecido a Câmara e esclarecido o que estava 
acontecendo, mas, não veio porque sabe que tem reclamações de todos os lados. Comentou que em 
Fortaleza não tem ninguém para passar a mão na cabeça desta profissional, tendo repetido que há 
profissionais no município que são seus amigos mas que se decidirem chamar de um por um para dizer 
o que o povo acha dos mesmos, terão que separar o que é amizade do profissionalismo e que por mais 
doída que seja a verdade é sempre a verdade. O VEREADOR MANOEL PROENÇA fez requerimento ao 
chefe do setor de máquinas para que seja realizado manilhamento de água em determinado ponto da 
propriedade do Sr. Arilson Passa Quatro, pois, as manilhas já estão no local e o serviço ainda não foi 
feito. Tendo relatado que o Sr. Arilson mal está conseguindo atravessar o local para chegar em sua 
residência. Relatou que o Sr. Arilson está construindo no local e não está tendo como ele passar, que de 
veículo consegue, mas de caminhão e trator não. Em seguida fez requerimento ao chefe do setor de 
máquinas, visto ter sido procurado pela Sra. Neide do José Francisco, a qual está com terreiro para 



fazer manutenção com máquina, que já estiveram no local, iniciaram o serviço, porém, não acabaram. 
Disse que a Sra. Neide está preocupada, que já desanimou de esperar, tendo o vereador dito a mesma 
que iria falar com o Sr. Ronaldo para que fosse feito o serviço a cidadã para nivelar o terreiro uma vez 
que a Sra. Neide quer cimentar o local. Após comentou que esteve nesta data com o Sr. Itamar 
conhecido como Mamão o qual relatou que os cães vadios (de rua), estão matando carneiros de 
propriedade do mesmo, tendo o Sr. Itamar solicitado que este vereador falasse do assunto em Plenário. 
Respondido pelo vereador Manoel que falaria e que iria ver junto aos demais vereadores o que poderia 
ser feito. Finalizando parabenizou todas as crianças e professores do município. Em seguida O 
VEREADOR RYAN CESAR SILVA desejou feliz dia das crianças a todas as crianças do município, as quais 
são o futuro do Brasil, e que entende ter o dever de incentivar e mostrar os caminhos corretos para que 
deem frutos bons. Disse que ter criança por perto significa paz muito grande. Parabenizou 
antecipadamente também os professores os quais são peças fundamentais para orientarem. Em seguida 
disse que gostaria de trazer em Plenário um pequeno probleminha, tendo solicitado a ajuda de todos os 
vereadores, pois, foi procurado por várias pessoas no decorrer da semana que passou para falar sobre o 
médico pediatra que atende em Fortaleza de Minas. Disse que solicitaram o seguinte: que já houve 
vezes de a população agendar consulta para passar por este profissional, e chegar no horário, o mesmo 
não estar presente, por isso, gostaria de fazer requerimento ao executivo com cópia para a secretaria 
de saúde para verificarem a carga horária do médico pediatra, se possível verificarem até a folha de 
ponto visando verificar se o profissional está atendendo no município nas datas combinadas. Solicitou 
também constasse no requerimento fosse estudada a possibilidade de trazer o médico pediatra para 
atender no município uma vez por semana, tendo em vista, este vereador ter sido procurado onde 
relataram que o profissional atende de quinze em quinze dias e a demanda de pacientes é grande, e 
desta forma dará mais assistência para quem necessita. Após agradeceu ao vereador Moacir por ter 
iniciado comentário, pois, entende que a população precisa saber de tudo que está se passando. 
Comentou que ouviu várias vezes questionamentos se teria sido algum vereador que denunciou na 
promotoria sobre a questão dos serviços com máquinas. Disse que não foram os vereadores, que estes 
fazem o máximo pela cidade, pois, todos são uma família e quando acontece algo errado quem perde é 
a população. Que fica muito triste em saber desta situação porque desde que se entende por gente a 
prefeitura sempre fez este tipo de serviço dentro das limitações. Comentou que fazendo as obrigações 
que são as estradas principais, as linhas mestres, e estando tudo organizado, se tiver oportunidade e 
puder ajudar, será sempre bem-vindo, desde que sejam feitas as prioridades igual sempre fez. Relatou 
ficar bem triste porque quem perde é a população e quando isso acontece, apenas atrasa, porém, tem 
certeza que logo tudo se normalizará e poderão retornar as atividades como sempre foi feito. Após O 
VEREADOR ERNANE DIAS disse que junto do vereador Ryan Cesar também ouviu reclamação de 
servidora da prefeitura, em relação a farmácia municipal, a qual informou que teve que comprar 
remédio para seu filho pois a servidora que estava no local não fez a entrega ou algo assim, tendo 
ressaltado que o medicamento tem alto custo. Disse que esta situação o deixa indignado, pois, a pessoa 
passou no concurso e não quer prestar concurso. O vereador Ernane disse que esta servidora também 
comentou e elogiou a nutricionista que presta serviços na escola municipal. Após parabenizou 
professores e crianças. Disse que nesta data falou com a cidadã Deide a qual informou estar triste pois 
tem muitos brinquedos para doar às crianças mas infelizmente não teve como. Relatou que todo ano 
fazia parceria com a mesma e faziam festinha para as crianças e inclusive sente até falta do movimento 
das crianças e das brincadeiras, mas, se Deus quiser logo estarão realizando estas festas novamente. Em 
relação a fala do colega Manoel disse que o Sr. Itamar também lhe procurou, mostrou fotos, e relatou 
que já foram mortos sete carneiros pelos cães de rua. Tendo o Sr. Itamar dito que não sabe o que fazer 
com estes cães porque além de matarem também estão comendo os carneiros. O vereador Ernane disse 
que conversou com o prefeito nesta data o qual ficou de verificar o que pode ser feito em relação a 
estes cães, tendo o vereador dito ser uma situação difícil visto os animais serem de rua. Que de acordo 
com o Sr. Itamar os cães vão pela beira do rio, que nem vê quando eles chegam e de repente já matou o 
animal. Em aparte o vereador Darcio Neto disse saber que o município já teve canil no passado, que não 
é fácil e que está fora de cogitação porque atualmente o poder público defende mais os animais que o 
ser humano. Comentou que Passos já teve canil, e sugeriu parceria entre municípios. Sugeriu fosse feito 
cadastros dos animais que irão para este canil e após o município de Fortaleza ajude a cuidar dos 
mesmos. Em aparte o vereador Ernane disse que no momento de nervoso a pessoa pode fazer uma 
covardia com um destes cães e irá pagar por uma situação que poderia ter sido evitada. Enfatizou que 



não está dizendo que o Sr. Itamar irá fazer isso. Dito pelo vereador Darcio que o mesmo não sabe até 
que ponto poderiam estar vendo uma parceria com outro município e recolher estes animais. Em 
relação a fala do vereador Moacir sobre a denúncia, parabenizou o mesmo dizendo ter sido muito feliz 
na fala. Frisou que como vereador quer sair desta Casa sem fazer denúncia para não prejudicar o povo, e 
que devem ajudar a população. Relatou que as vezes acham que denunciando estão prejudicando o 
prefeito, isso não irá acontecer porque depois de quatro anos é eleito outro, e na verdade estão 
prejudicando a população, os produtores rurais. Comentou que o prefeito está certo de não fazer, 
porque as responsabilidades recaem sobre ele. Dito pelo vereador Moacir que devem saber de onde 
veio a denúncia para esclarecer ao povo, pois, não foram os vereadores, os quais estão trabalhando 
juntos visando fazer o bem para a população. Disse que entende que em algumas situações a prefeitura 
precisa ajudar como por exemplo um produtor de pequeno porte, que não possui maquinários e 
equipamentos não consegue construir nem uma ponte para chegar em sua propriedade. Tendo citado 
outros exemplos neste sentido. Dito pelo vereador Ryan que o produtor rural traz muitas coisas ao 
município e merece toda ajuda. Em aparte o vereador Ernane comentou sobre cascalhamento citado 
pelo vereador Amaral, tendo relatado que é uma coisa boa pois irá trazer renda para o município. Após 
o vereador Ernane fez requerimento ao executivo requerendo seja cedido transporte para 
aproximadamente dez a quinze ciclista para participar de evento em Monte Santo de Minas no dia 
17/10/21, tendo justificado que muitos atletas não têm transporte para ir até o local da prova. 
Complementando a fala em relação a denúncia o Presidente disse que bom seria se descobrissem quem 
fez porque assim deixariam claro para aqueles que estão achando que foram os vereadores sendo que 
não foi. Enfatizou que as vezes as pessoas fazem denúncias para prejudicar a administração e na 
realidade prejudica as pessoas que necessitam daquele serviço. Dito pelo vereador Ernane que quando 
é denúncia que tem fundamento e é sadia, os vereadores irão verificar. Com a palavra o vereador Darcio 
disse que estes serviços com maquinas sempre existiu no município, respondido pelo Presidente que o 
problema maior é que a denúncia vai para o promotor e enquanto ele não decidir os serviços ficam 
todos parados e com isso as pessoas são prejudicadas devido a uma simples palhaçada de uma denúncia 
que não tem sentido nenhum. O vereador Ernane disse que quando acontece de um cidadão solicitar 
apoio para realizar serviço com máquina, os vereadores não sabem de que forma vão explicar para o 
mesmo sobre a ocorrência da denúncia. O vereador Moacir disse que as vezes a promotora entende que 
o prefeito, a prefeitura esteja fazendo coisas abusivas, mas, não é são serviços pequenos que as pessoas 
precisam. Não havendo mais matérias para o grande expediente foi instalada a ORDEM DO DIA com a 
seguinte pauta: O Presidente informa que os PL da LOA, PPA e Alteração da LDO permanecerão com as 
comissões. Falou que devem resolver logo de que forma serão realizadas as audiências públicas, visto 
que restam poucas reuniões para aprovação das proposições. Colocados em votação os requerimentos 
apresentados, o vereador Ernane após acordo concordou que seu requerimento fosse expedido em 
nome do Plenário. Tendo o vereador Ryan solicitado que seu requerimento também fosse 
encaminhado em nome do Plenário, como nenhum vereador se manifestou contrário o mesmo foi 
encaminhado em nome do Plenário, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade. Após o 
Presidente convoca todos os vereadores para a vigésima quinta reunião ordinária da segunda sessão 
legislativa ordinária da décima quinta legislatura no dia 18 de outubro de 2021 às 19:00 horas na 
Câmara Municipal. Em seguida declarou encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que 
após aprovada será assinada pelos presentes.________________________________________________ 
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