
ATA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 14 DE MARÇO 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. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do 
Projeto de Lei Nº 11/2022 “Dispõe sobre a fixação de vencimentos dos cargos Agente de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias para ano de 2022”. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A VEREADORA MARIA 
APARECIDA DE QUEIROZ, fez requerimento ao executivo para solicitar ao setor responsável, seja feita 
manutenção entre meio fio e sarjetas. Relando que várias ruas da cidade estão esburacadas nestes locais. 
Tendo comentado da importância da realização dessa manutenção, que tem como um dos principais objetivos, 
evitar acidentes com idosos e crianças que podem pisar nos buracos mencionados, e outro motivo, seria a 
água das chuvas que escoa diretamente para o asfalto desgastando as vias. Informado ainda, que o executivo 
irá fazer a limpeza/roçada da cidade, mas, que a manutenção das sarjetas não está inclusa nem a operação tapa 
buracos. Lembrado pelo Presidente que em 2021 o vereador Gabriel Lourenço fez requerimento nesse sentido, 
do qual teve participação, e que as vezes um buraco pequeno ao longo do tempo a água vai infiltrando e fica 
maior, prejudicando o asfalto. Após a vereadora Cida Queiroz sugeriu de reiterar o requerimento de 2021, 
porém, como a mesma não fazia participação do mesmo, optou-se por elaborar novo requerimento. O 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, cumprimentou todos. Após fez requerimento ao chefe do setor de usina de 
triagem e reciclagem de lixo, requerendo seja realizada limpeza/roçada das margens do Estádio Beira Rio, 
tendo vista, o excesso de mato que está tomando conta do local. Fez requerimento ao chefe do setor de 
máquinas, requerendo seja feita limpeza das margens/roçada da estrada sentido Jacuí, no trecho localizado 
mais especificamente próximo da propriedade do Sr. Nicomedis. Tendo em vista, que com os ventos o capim 
invadiu a estrada, atrapalhando a visão de quem trafega na mesma. Sugerido pelo vereador Ernane Dias, 
também a realização deste serviço na estrada sentido Morro do Níquel, em especial, próximo da propriedade 
do Sr. Robson de Paula Silva (Robinho). Relatado pelo vereador Moacir Queiroz, que a estrada já estava assim, 
mas, depois do vento ficou pior, inclusive caiu algumas árvores. Pediu a palavra o Presidente o qual disse que se 
não lhe falhe a memória, o Prefeito se comprometeu a contratar empresa para fazer a limpeza/roçada em todo 
município, mas, é bom enviar requerimento para reforçar o pedido. Sendo informado pela vereadora Cida 
Queiroz, que a servidora Adriana teve que se afastar, pois, sua filha testou positivo para a COVID-19, e por esse 
motivo não terminaram de montar a licitação, para assim fazer a contratação. O VEREADOR MANOEL GALDINO, 
cumprimentou todos. Fez requerimento ao executivo com cópia ao chefe do setor de máquinas, requerendo 
seja verificada a possibilidade de realizar abertura das estradas do município, tendo em vista, que estão muito 
fechadas, dificultando o tráfego, por exemplo, de dois veículos, visto ainda, evitar acidentes. O VEREADOR 
ERNANE DIAS, cumprimentou a todos. Informou que na Avenida Otávia Augusta de Souza, próximo da residência 
da Sra. Divina Lopes, existe coqueiro/palmeira de altura extensa, e por isso, está trazendo riscos para aquela 
residência e para as demais próximas desta palmeira, tendo a cidadã expressado seu medo em relação a queda 
deste coqueiro. Fez requerimento ao chefe do setor de máquinas, requerendo seja feita visita ao local e seja 
verificada possibilidade de derrubada deste coqueiro para maior segurança da cidadã Divina Lopes e toda 
vizinhança, pois, com a retirada do referido coqueiro/palmeira, poderá evitar futuros acidentes, visto o 
período de ventania intensa. Fez requerimento ao executivo, requerendo manutenção com máquina, na saída 
da propriedade (garagem) do Sr. José Reis Tomaz, mais conhecido como Zeca, localizada na primeira Rua do 
novo loteamento do Bairro Nossa Senhora Aparecida, tendo em vista, que a referida garagem dá acesso à 
estrada do Loteamento Oraida de Melo Costa, a qual se encontra em más condições de tráfego devido à grande 
quantidade de buracos, e com isso, o cidadão está encontrando dificuldade de sair com seu veículo. O 
VEREADOR APARECIDO AMARAL, cumprimentou todos. Fez ofício ao chefe do setor de máquinas, 
parabenizando pelo serviço realizado em relação a reforma da ponte no fundo da propriedade do Sr. Luiz, mais 
conhecido como Luiz da Uva, no Bairro Chapadão. Fez ofício a deputada Rosângela Reis, agradecendo pelo 
veículo cedido para a  Associação APAFORT, tendo informado que foi uma solicitação sua juntamente com o 
cidadão  Oberdan Parreira Neto. Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, cumprimentou todos. Reiterou 
requerimento  Nº 69/21, o qual requer seja feita a substituição de lixeira no Bairro Areias, localizada próxima 
da entrada do Sítio do Sr. Juventino e Dona Aparecida, tendo em vista, que a existente no local foi quebrada. 
Requerendo também, que após a substituição desta lixeira, seja estudada possibilidade de prendê-la 
utilizando cimento, ou então cercar em volta dela, pois, irá prolongar sua durabilidade. Ressalte-se que muitos 



moradores próximos depositam lixo no local. Fez requerimento ao executivo, requerendo seja feita 
manutenção com máquina, de trecho entre a Mercearia do Pedrinho até o residencial Oraida de Melo Costa. 
Requerendo ainda, seja implantada iluminação no local, visto que trará maior segurança, e melhorará as 
condições do trecho para melhor tráfego, tanto de veículos quanto dos  transeuntes que se utilizam dele. Fez 
requerimento ao engenheiro do município, com cópia para o fiscal de obras, requerendo seja realizada visita 
na Rua Guilhermina Álvares Dimas, no Bairro Bom Jesus, em frente à residência do Sr. Antônio Ferreira, 
conhecido como Celinho do ônibus, visto que, há poste de iluminação que apresenta risco a vizinhança e aos 
que trafegam pelo local, tendo em vista, que o poste mencionado oferece riscos de queda, podendo ocasionar 
acidentes. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias, para relatar que não tem nada contra o projeto do colega 
Ryan, mas, que quando foi vereador em outro mandato, tiveram várias demandas  de cidadãos solicitando para 
estar fechado a referida estrada (trilho atrás do Estádio Tio Veio), por motivos de estar acumulando muita poeira 
nos comércios locais, mas, nada impede de estar fazendo o serviço, porém, acredita que ali não é rua, e que tem 
que dar manutenção na passagem que tem do lado de baixo para ficar melhor. Tendo o vereador Ryan 
esclarecido que fez menção da passagem do lado de baixo mesmo e não do trilho do campo. O vereador Ernane 
Dias, disse que da forma que foi dito deu a entender que foi no trilho. No uso da palavra o Presidente relatou 
que o executivo deve analisar essa questão, pois, freqüentemente tem tido requerimentos para manutenção do 
trecho acima citado, podendo colocar cascalho ou resíduo de asfalto. O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO 
RODRIGUES, cumprimentou todos. Comentou sobre trecho perto da Mercearia do Pedrinho, que já viu seu 
colega Ernane Dias fazer inúmeras vezes requerimentos, e agora o vereador Ryan também foi procurado, tendo 
sugerido fazer serviço como foi realizado na estrada sentido Pesqueiro do Mamão, visto que é um trecho 
pequeno, e assim  será feito um serviço só que terá durabilidade. Fez ofício ao chefe do setor de máquinas 
agradecendo por serviços realizados de manutenção de mata burros na propriedade do Sr. Enio; próximo da 
propriedade da Sra. Maria do Sr. Mario Paulino, que faz divisa com o Sr. conhecido como Antonio Galinha 
(Antonio Leite de Faria); e também a manutenção da estrada sentido Pesqueiro do Mamão, visto que, ficou 
um excelente serviço.  Dito que em conversa com o chefe do setor de máquinas o mesmo comentou que o 
cidadão conhecido como Mamão, disponibilizou fazer na estrada da forma que o executivo achasse melhor,  
tendo enfatizado que seria bom se todos os proprietários de terra liberassem para fazer este serviço em todo o 
município. Fez requerimento ao executivo, com cópia para diretora do departamento de administração, 
finanças, lazer, esporte e turismo Sra. Juliana dos Santos Vidigal, requerendo seja realizada manutenção geral 
do Estádio Tio Veio e Beira Rio, visto que, são cartões postais do Município, tendo salientado que com devidas 
manutenções poderão promover mais o esporte aos fortalezenses, e permitir a realização de campeonatos 
com o empréstimo destes Estádios aos atletas da região. Tendo sugerido seja designado servidor para tomar 
conta desses locais visando melhorar a preservação dos mesmos.  Após comentou que está participando de 
campeonato de futebol regional para o time Guaranésia, que tem várias cidades concorrendo, e que todos os 
estádios em que jogou estão em perfeito funcionamento e estado de conservação. Que se deparou em uma 
situação na cidade de Jacuí que o deixou triste e constrangido  pois, foi sugerido por certo jogador, que poderiam 
fazer rodada deste campeonato no município de Fortaleza, mas, que este cidadão relatou que em viagem, passou 
por Fortaleza, e observou as más condições que o estádios de futebol se encontram. O vereador disse ter ficado 
entristecido, que sabe que é uma realidade atual do município, pois, precisam se empenhar mais no esporte em 
Fortaleza, visto que, não existe time atualmente, mas, tem certeza que se legalizar o campo de futebol no 
máximo no prazo de uma semana monta-se um time para jogar, visto que, todo mundo gosta de futebol, que 
futebol é saúde para as pessoas. Comentou ainda, que foi na cidade de São Tomaz de Aquino, e que a prefeitura 
disponibiliza  treinamento de futebol, três vezes ao dia em horários diferentes, tendo vista, e que em Fortaleza 
também há condições de estar realizando esses treinamentos no campo, pois, o estádio é referência para região. 
Com a palavra a vereadora Cida Queiroz questionou se após a reforma do campo, não teve jogos no local, e disse 
que não entende como pode estar nessa situação, pois, houve uma reforma recentemente e foram gastos 
duzentos e cinqüenta mil reais no mesmo, e que se não cuidar irá acabar com tudo, tendo enfatizado não saber 
a situação que se encontra, pois, não esteve no local, tendo sugerido aos vereadores fosse feita visita aos Campos 
de Futebol para ver as condições que se encontram. Em seguida o vereador Ernane Dias disse que na gestão 
passada estava como secretário do esporte, e que antes da pandemia estava tendo jogo com frequência, mas, 
que com o início da pandemia cessaram os jogos. Enfatizou que não é contra ter parado o futebol, e que acredita 
que o executivo tem que colocar um servidor para tomar conta dos campos de futebol, pois, da forma que se 
encontra irá acabar tudo, visto não estarem usando, e com isso, não é dada manutenção. Que  anteriormente o 
servidor, Teba cuidava e mantinha bem cuidado os mesmos e que poderia voltar a essa função, visto que, gosta 
de mexer com isso. O vereador Moacir Queiroz, disse que o município tem que ter um treinador  profissional 
para trabalhar com as crianças da idade de sete, dez, quatorze anos. Dito pelo vereador Ernane Dias, que não 
esta se gabando mas o único que cuidava do campo era ele, fazendo o serviço de limpeza, mas, que sozinho não 
dava conta e com tempo vai se cansando. O Presidente disse não saber a situação que se encontra os campos do 



município, mas, que de repente poderiam juntar os vereadores e fazer uma força tarefa abrindo caminho nos 
referidos campos, e que depois seria só manter. Tendo a vereadora Cida Queiroz, comentado que se os 
organizadores do campeonato citado pelo vereador Francisco Ronivaldo viessem pedir permissão para fazer o 
jogo do campeonato regional no município de Fortaleza, haveria um motivo para estar fazendo a referida 
manutenção. Respondeu o vereador Francisco Ronivaldo que quando foi falado que aqui estava sem condições, 
já foi descartada esta idéia, mas, enfatizou que iria comentar em reunião sobre o assunto do esporte, mesmo 
tendo pessoas que podem pensar que há varias outras coisas que são prioridade, mas, acredita que esporte é 
saúde e se investir no esporte várias situações deixam de acontecer e os cidadãos só tem a ganhar. Após O 
VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ  cumprimentou todos. Comentou que foi procurado por cidadãos 
que o informou que o sinal de televisão de antenas simples, não estão funcionando no município, tendo citado 
como exemplo, os canais: Globo, SBT, Record e Bandeirantes, e desta forma os cidadãos que não possuem outros 
tipos de antena de transmissão, ficam impossibilitados de assistir televisão e ter este tipo de entretenimento em 
suas residências. Fez requerimento ao executivo para que seja feito ajuste no sinal de televisão, as 
manutenções necessárias, visando melhorias para os fortalezenses. Após comentou em relação ao futebol, 
dizendo acreditar ter que contratar um treinador capacitado para treinar as crianças do município, tendo em 
vista, que futebol é saúde e lazer. Que a maior alegria de uma criança é ir ao campo jogar futebol, pois, se recorda 
de quando o treinador Wilson Pereira treinava as crianças. Que já solicitou ao Prefeito, assim como seus colegas 
Ernane Dias e Francisco Ronivaldo e chegaram até a indicar alguém para trabalhar que goste de futebol, para 
que daqui alguns anos tenha um time bom do município. Em seguida a vereadora Cida Queiroz, disse que em 
resumo a questão do esporte, podem observar que todas atividades esportivas estão paradas tanto para homens 
quanto para mulheres, e respeita, pois, houve a questão da pandemia. Sobre o comentário do vereador Moacir 
Queiroz de não ter time atualmente para jogar, disse haver quadra para jogos de futebol Society, e não viu 
acontecer nenhuma atividade neste local, tendo questionado se algum vereador saberia informar como está a 
situação das referidas quadras. Respondido pelo vereador Ryan Silva, que acredita que as quadras ainda estão 
interditadas. Tendo a vereadora Cida Queiroz, perguntado por qual motivo. Em resposta o vereador Ryan Silva 
disse ser por conta da última reforma ocorrida. Esclarecido pela vereadora Cida Queiroz, que não é por essa 
questão, pois, já foi realizada a reforma e que inclusive já foi até paga, e que não sabe se está interditada por 
conta da pandemia, enfatizado que estão precisando verificar a questão do esporte no município em geral. Após 
o vereador Francisco Ronivaldo disse que concorda, que tem que designar uma pessoa para cada função para 
que possa se empenhar totalmente naquilo que foi designado a fazer, pois, são recebidos recursos para o 
esporte. A vereadora Cida Queiroz, concordou a fala sobre recebimento de verbas para o esporte. Após O 
PRESIDENTE disse que falta o incentivo, e que há alguns anos o município tinha um time bom do qual o mesmo 
fazia parte, que  já chegou a pagar ingresso para assistir o jogo, mil pessoas. Enfatizou que precisa de uma pessoa 
que gosta de futebol para organizar campeonatos, visto que, quando estes aconteciam, campos e quadras eram 
lotados. Comentou ainda, que atualmente o município conta com professor, o servidor Dalvan, que treina as 
crianças, e que seu filho faz parte, que teve o privilégio de ter passado por três etapas no CPN, mas, foi 
desclassificado, porém, seu filho ficou incentivado. Disse que teve o privilegio de ir ao Bairro Chapadão conhecer 
a propriedade do Sr. Gilmar e que na chegada da propriedade do Sr. Sebastião a estrada estava ruim, tendo 
questionado aos vereadores residentes no Bairro se foi dada manutenção na referida estrada. Respondido pelo 
vereador Francisco Ronivaldo que o chefe do setor de máquinas foi até o local, que neste dia o Sr. Gilmar fez 
contato com este vereador, por sorte a máquina estava no Bairro Chapadão e que conversou com o Sr. Ronaldo, 
tendo a máquina ido até o local e realizado o serviço, pois, a máquina iria para o Morro do Níquel que também 
estava precisando de manutenção, e de  retirada de esgoto. Que na entrada da propriedade do Sr. Gilmar teriam 
que ter colocado cascalho, que o caminhão de cascalho foi, porém, no local residem dezessete famílias que 
pegam água que desse da serra, e que até uma certa altura a água vem natural, depois é canalizada distribuindo 
para as referidas casas, e que quando foi colocado cascalho no local, o qual já estava molhado, coincidiu-se de 
estourar dois canos, e por esse motivo o serviço não ficou cem por cento, mas, que em conversa com o Sr. Gilmar 
o mesmo disse que não tem como reclamar, pois, solicitou e foi atendido na hora, e não faltou força de vontade, 
e sim faltou o tempo ajudar, visto o período chuvoso. O vereador Francisco Ronivaldo informou ainda, que já 
conversou com Sr. Ronaldo, e que assim que o tempo firmar vai estar regularizando o serviço. Após o Presidente 
agradeceu o vereador Francisco Ronivaldo, pela esplanada do assunto. Instalada a ORDEM DO DIA com a 
seguinte pauta: Votação em segundo turno do Projeto de Lei Nº 06 que “Transforma cargo, altera atribuições 
do quadro permanente da prefeitura municipal de Fortaleza de Minas”. Colocado em votação o Projeto de Lei 
Nº 06 recebeu quatro votos favoráveis dos vereadores: Maria Aparecida de Queiroz, Gabriel Lourenço de 
Queiroz, Francisco Ronivaldo Rodrigues e Moacir Aparecido de Queiroz; e quatro votos contrários dos 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral, Ernane Moreira Dias, Manoel Galdino Proença e Ryan Cesar Silva. 
Havendo empate, coube ao Presidente da Câmara, vereador Darcio Silva Neto desempatar, tendo votado 
favorável ao Projeto de Lei Nº06/22, desta forma, o Projeto de Lei Nº 06 que “Transforma cargo, altera 



atribuições do quadro permanente da prefeitura municipal de Fortaleza de Minas”, foi aprovado pela maioria. 
Votação da Urgência Especial do Projeto de Lei Nº11/22, aprovada por unanimidade. Após votação da urgência 
especial, foi colocado em única votação o Projeto de Lei nº 11 que “Dispõe sobre a fixação de vencimentos dos 
cargos Agente de Saúde e Agente de Combate às Endemias para ano de 2022”, aprovado por unanimidade. Em 
seguida o Presidente solicitou leitura dos requerimentos apresentados, os quais foram aprovados por 
unanimidade. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias, para esclarecer que analisando o Projeto Nº06 e ouvindo 
os áudios que o jurídico mandou, optou nesta data por ser contra o projeto de lei nº 06, pois, tudo que leu diz 
que terá aumento de salário, e que assim entende que é inconstitucional. Após o vereador Ryan Cesar, disse ter 
analisado o projeto nº 06, e que para não trazer riscos no futuro foi contrário ao mesmo. O vereador Francisco 
Ronivaldo disse que permaneceu com sua opinião anterior sendo favorável ao projeto nº 06, pois, além do 
parecer jurídico do assessor da Câmara explicando que tem um lado favorável, e outro que desfavorece, em sua 
opinião, se não houver essa troca de tratorista para operador de máquinas, o tratorista terá todo direito de 
permanecer no Pátio, e assim o executivo terá que contratar mais dois servidores. Que foi criticado por sua 
decisão de voto, mas, que não irá mudar, pois, vê que a Prefeitura está no limite, e entende que é melhor ser 
arrumado aquilo que dá para ser arrumado, do que o servidor ficar parado sendo um direito deles, e assim ter 
que contratar mais dois servidores ficando mais caro para o município. Enfatizou ainda, que não acredita que os 
tratoristas iriam ficar no Pátio a toa, pois, são pessoas de caráter. Em seguida o vereador Moacir Queiroz, disse 
que concorda com a fala do colega Francisco Ronivaldo, pois, esses servidores já trabalham na máquina, que se 
eles não quisessem eles não precisariam, e que se não tiver trator para operar podem ficar no Pátio, e que por 
esse motivo é a favor do projeto. Após o Presidente enfatizou sobre o empate do Projeto nº 06/22, em que coube 
ao mesmo desempatar, dizendo ser a favorável  ao Projeto baseado nas palavras do vereador Francisco 
Ronivaldo, e que desde a primeira votação, se tivesse havido empate, este Presidente desempataria. Em aparte 
a vereadora Cida Queiroz, comentou a  título de curiosidade, dia 04/11 é celebrado em todo Brasil, o dia dos 
agentes comunitários  e agentes de combate às Endemias. Que é sabido que a Câmara recebeu separadamente, 
PL do piso salarial dos professores o qual já foi votado, e que agora votaram o piso dos agentes de saúde, e que 
o dos servidores já foram aprovados nesta Casa, e nada mais justo ser aprovado o PL nº 11 porque são 
profissionais de grande importância para a população, uma vez que fazem seu trabalho nas residências, 
prevenindo muitas doenças, e que é de acordo com o Projeto nº 11/22.  Nada mais a tratar o Presidente convoca 
para a sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se 
no dia 21 de março 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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