
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 03 DE OUTUBRO DE 2022. 

Presidência do Vereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Ernane 
Moreira Dias (PSB), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz 
(MDB), Moacir Aparecido de Queiroz (MDB), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida 
de Queiroz (PSB) 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: Leituras dos seguintes Projetos de Leis: Nº 29 que “Cria o cargo de fiscal de 
contrato e dá outras providências”; Nº 30 que “Cria o cargo de responsável técnico de 
enfermagem da Policlínica Municipal e dá outras providências”. Os projetos foram 
encaminhados para as Comissões. Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas 
comunicados da Câmara dos Deputados sobre recursos do orçamento da União pagos aos 
municípios e que estavam expostas no mural de avisos da Câmara, novas numerações de 
decretos do executivo. ABERTO O GRANDE EXPEDIENTE, A VEREADORA MARIA APARECIDA 
DE QUEIROZ agradeceu ao prefeito presente na reunião por ter atendido solicitação de 
implantação da pista de caminhada, pois, já foi dado início neste trabalho. Disse ter achado 
interessante porque o local será todo iluminado. Comentou que os vereadores sempre 
falavam neste assunto, que o prefeito tentou construir a pista na Avenida Otávia Augusta, 
mas, entendeu que seria mais viável na saída para Passos. Solicitou ao prefeito, uma vez que 
o local já se encontra demarcado, que as pessoas já entendem que podem estar utilizando 
aquela demarcação, já poderiam providenciar placas de sinalização porque a vereadora 
entende que para fazer ultrapassagem no local a partir de agora já fica mais complicado. 
Que então providenciem as placas bem como os redutores de velocidade. Sugerido pelo 
vereador Francisco Ronivaldo fosse implantada placa de sinalização vertical indicando a 
quilometragem que os veículos devem trafegar pelo local. No uso da palavra o vereador 
Moacir Queiroz relatou que da forma como está a pista no atual momento os motoristas 
devem ficar atentos porque demonstra ser proibida a ultrapassagem, e que se houver 
policiamento no local os motoristas serão multados, por isso, o povo deve ter consciência, 
por isso entende que não há necessidade de ser colocada placa porque sendo faixa vermelha 
é proibida a ultrapassagem. Dito pelo Presidente que quanto mais sinalizado melhor. Os 
vereadores Cida e Moacir entraram numa pequena discussão sobre o assunto e ao final a 
vereadora disse entender que ao menos faz sentido implantarem os redutores de 
velocidade. Tendo dito ao final que durante a fala do prefeito como ele deve estar a par da 
legislação provavelmente ele irá comentar do assunto. Parabenizou o prefeito pela iniciativa, 
disse que esta pista de caminhada é de grande importância, que cada um pratica um esporte 
que acha que dá conta e que pode. Que naquele local caminham pessoas mais velhas, as 
quais precisavam de certa segurança que antes não tinha no local. Solicitou também ao 
prefeito fosse feita limpeza próximo da imagem de Nossa Senhora porque os carros desviam 
do lixo, entulho e terra que estão no local e se jogam pra cima de quem está caminhando. O 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZ cumprimentou todos de modo geral e se manifestou no 
sentido de aguardar a ordem do dia desta reunião. O VEREADOR MANOEL GALDINO 
PROENÇA fez requerimento ao chefe do setor de máquinas para que seja feita 
manutenção da estrada que faz chegada nas terras do Sr. Helio do Antonio Norberto, 
tendo em vista, a dificuldade de chegada no local. Em relação ao assunto que o cidadão 
Paulo Bárbara tratou com os vereadores antes desta sessão, o vereador relatou que o 
evento ciclístico que será realizado será muito bom, pois, irá trazer muitas pessoas para a 
cidade e irá movimentar a economia dos comércios. Agradeceu também o vereador Ernane 
que participa deste tipo de evento. O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, falou sobre a 



alegria de ter ocorrido as eleições presidenciais, que tudo ocorreu bem e mais uma vez 
vários deputados que receberam apoio foram eleitos. Que não irá citar nomes pois entende 
que não é legal ainda, tendo parabenizado todos os eleitos e solicitado que possam 
trabalhar pela cidade de Fortaleza trazendo os recursos que o município necessitar. 
Ressaltando que quanto mais deputados eleitos melhor para a cidade. Após disse que no 
domingo das eleições esteve conversando com o cidadão Vandeir Marques, e que é 
coincidência o Sr. Claudinei Lopes estar presente nesta reunião, pois, falaram sobre vagas de 
estacionamento para cadeirantes e idosos. Por sugestão do vereador Ernane Dias foi feito 
requerimento do Plenário ao executivo para a implantação de vagas de estacionamento 
para cadeirantes em diversos locais da cidade, especialmente na praça, casa lotérica, perto 
da sorveteria e dos bancos. Justificou que esta solicitação se dá em face de facilitar acesso 
para estes cidadãos, pois, este vereador pôde ver a dificuldade dos mesmos 
principalmente em dias de grande movimento. Pediu a palavra o cidadão Claudinei Lopes 
para contar fato ocorrido com o mesmo, justamente pela dificuldade de acessibilidade para 
poder votar já que sua sessão era no andar de cima da escola, tendo sido organizada a 
situação de forma que mudaram a sessão para sala onde o mesmo teve acesso e pôde 
exercer seu direito. Tendo citado exemplos de pessoas que desistiram de votar ou que 
tiveram que ser carregados até chegar a sua sessão de votação. Solicitou apoio dos 
vereadores para tentar mudar estas sessões para facilitar aos cadeirantes e idosos, 
respondido pelo Presidente que esta questão tem que ser resolvida direto com o cartório 
eleitoral, que acredita que para o segundo turno das eleições presidenciais não dará tempo, 
mas, que chegando a época das eleições municipais o cidadão pode entrar em contato com 
a Câmara a qual fará contato com o cartório eleitoral de Pratápolis para ver esta 
possibilidade. Pediu a palavra o vereador Ryan para afirmar que esta questão realmente é 
resolvida pelo cartório eleitoral porque quando este vereador foi tirar seu título de eleitor, 
relatou que tinha deficiência, e sua sessão possui até fone de ouvido para o mesmo votar. 
Complementando a fala do cidadão Claudinei a vereadora Cida Queiroz relatou que votava 
em uma sessão que mudou para a parte debaixo da escola estadual, e que observou que 
vários idosos não tinham condições de subir a escada, por isso, entende que deveriam ficar 
mais atentos. O vereador Ernane disse ter votação na sessão 69 ao lado do pátio municipal e 
que entende que naquela sessão é que deveriam colocar os mais idosos para votar, por não 
ter escadas e inclusive haver cadeiras que poderiam ser utilizadas para aguardarem na fila 
uma vez que a sala é próxima do refeitório. No uso da palavra o Presidente disse que para as 
próximas eleições, não sabe se compete ou não aos vereadores, mas, sugerirem as pessoas 
que queiram mudar de sessão, que façam comunicado a população ou então que a 
prefeitura disponibilize local de fácil acesso. Em relação ao requerimento para cadeirantes, 
disse ser uma boa colocação não só para os cidadãos, mas também para veículos. Em 
seguida O VEREADOR APARECIDO AMARAL fez requerimento a diretora do departamento 
de saúde, tendo em vista, recebimento de reclamação sobre agendamento de exames e 
também para passarem por retorno com o psicólogo. Tendo comentado que a informação 
recebida é de que estão demorando até três meses para agendar exames. Requer solução 
para este fato, bem como, seja informada a veracidade destas reclamações. Tendo 
solicitado verbalmente também ao prefeito presente na reunião que verificasse esta 
situação. Após O VEREADOR RYAN SILVA, falou sobre o requerimento de vagas de 
estacionamento para cadeirantes e idosos tendo dito ser de grande importância 
principalmente em dias de muito movimento na cidade. Que seria bom se conseguissem 
fazer isso antes da festa de outubro que está para iniciar. Em seguida comentou que no 
Bairro Bom Jesus alguns bueiros de esquina foram tapados. Que está citando o Bairro Bom 
Jesus, mas que o pedido servirá para toda cidade. Que não sabe se foi devido ao mau cheiro 
próximo das residências, principalmente na esquina com a Rua Guilhermina Álvares Dimas, a 
qual se iniciar próxima da casa do Sr. Orlando Ipólito, e na esquina da antiga propriedade da 



mercearia da Sra. Tereza havia um bueiro. Disse que aquela rua tem muita pressão. Fez 
requerimento ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de abrir novamente 
o referido bueiro do contrário seja estudada forma de a água passar por aquele local de 
forma que não afete nenhuma residência principalmente quando ocorrem chuvas mais 
fortes. Em relação aos exames, é bom manter o requerimento, que também foi procurado 
por este motivo, mas a informação que teve através da diretora do departamento de saúde 
foi que os exames que estão parados são apenas algumas ressonâncias com contraste, que 
por enquanto não estão fazendo, que estão fazendo apenas para pacientes que estão 
internados. Inclusive a diretora do departamento de saúde solicitou ao vereador para 
verificar os nomes das pessoas que estão com exames parados, para verificarem no sistema 
e ver se realmente isso está acontecendo. Tendo o vereador Ryan sugerido à diretora fosse 
feito levantamento porque existe a possibilidade de passar despercebido devido à correria 
não aqui na secretaria de saúde, mas sim nos locais onde são realizados os exames, tendo 
citado que esta situação já aconteceu com o mesmo. Disse ser bom ficar a par do que está 
acontecendo para que possam ajudar. Em seguida o vereador Ryan fez requerimento ao 
chefe do setor de máquinas com cópia para o executivo requerendo seja realizada 
manutenção no trecho próximo a residência do Sr. Zezão localizada no Bairro Areias. O 
Presidente questionou se este serviço ainda não foi feito, tendo em vista, já ter sido 
solicitada em Plenário, respondido pelo vereador que segundo o Sr. Zezão ainda não. Que há 
muitos requerimentos que são encaminhados ao chefe do setor de máquinas Sr. Ronaldo, 
que voltam em branco e quando os vereadores chegam nas propriedades os moradores 
fazem chacota dizendo que não adianta os vereadores pedirem e com isso o vereador se 
sente envergonhado. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para questionar se quando 
os requerimentos são destinados aos chefes dos setores são destinadas cópias ao prefeito, 
respondido que não, a vereadora então sugeriu que o ideal fosse enviar cópia ao prefeito 
também para que o mesmo possa estar cobrando. Após o vereador Ryan Silva fez 
requerimento também ao chefe do setor de máquinas para que fosse realizada 
manutenção na estrada localizada aos fundos da propriedade do Sr. Zezão, no Bairro 
Areias, seguindo até a estrada principal. No uso da palavra O VEREADOR FRANCISCO 
RONIVALDO, fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo fossem 
designados dois servidores de sua equipe, pois, com a chegada das chuvas, naqueles locais 
que escorre a enxurrada, muitas das vezes as pedras que foram jogadas para as laterais e 
algum galho pára, com isso a enxurrada corta caminho passando pela estrada. Requer seja 
realizada limpeza para evitar o estrago da estrada que foi feita manutenção faz pouco 
tempo inclusive com cascalhamento. Em seguida falou que na subida da ponte, entrada 
para o clube água azul, existe manilhamento fino, que há muita pedra, com isso a água das 
chuvas desviam, com isso está assoreando perto desta ponte. Requer limpeza deste esgoto 
antes que cause problema maior. Disse que perto do Rio Santana está acontecendo da 
mesma forma, que assoreou a entrada da ponte e que soube de cidadão que ficou com 
medo de passar pela ponte em momento de chuva porque arrastou pedras grandes. 
Salientou que se forem fazer o serviço por agora em um dia o fazem na estrada inteira, 
mas, se esperar posteriormente terão que levar até a máquina. Após fez requerimento ao 
eletricista do município, requerendo seja realizada a troca das lâmpadas da quadra do 
referido local. Tendo justificado que há pouco tempo iriam trocar mas como não estavam 
usando, preferiram aguardar, porém, voltaram a utilizar a quadra e existem alguns 
refletores que não querem funcionar. Em seguida fez requerimento ao chefe do setor de 
máquinas requerendo a manutenção, ou que façam novamente o passador na 
propriedade do Sr. Wender de Oliveira conhecido como Toquinho, ou então que tampem-
no porque devido ao tempo chuvoso está complicado o tráfego pelo local. Continuando fez 
requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo que verifique o serviço de 
construção de caixa seca que necessita ser feita na propriedade do mesmo, tendo em vista 



que toda a água da estrada escoa para a referida caixa. Disse que o Sr. Manoel quer que 
esta caixa seca seja construída as margens da estrada e que se for necessário o cidadão 
inclusive custeia o óleo além de falar com o motorista porque além da caixa seca há outro 
serviço que necessita ser feito. Em seguida se lembrou que há algumas reuniões o 
Presidente comentou sobre as condições da Rua onde reside o cidadão conhecido com 
Zinho, esposo da Sueli Ribeiro, se seria responsabilidade da COPASA ou da prefeitura. O 
vereador disse que em 02/10 esteve no local e desanimou, pois, a situação está complicada. 
Ressaltou que devem verificar o local e ver o que tem que ser feito porque se os moradores 
da Rua não estiverem reclamando, com o período chuvoso que está chegando, se não 
controlarem a situação, o local vai ficar intransitável. Os vereadores entraram em discussão 
sobre a possibilidade de asfaltar, dito pelo Presidente que se não puderem asfaltar então 
que joguem um bom cascalho porque até na época das secas fica água parada no local, pois, 
o espaço é pequeno e poderiam dar maior atenção. Pediu a palavra a vereadora Cida 
Queiroz para dizer que para os novos terrenos existe previsão de fazer até o calçamento, e 
quem sabe o prefeito aproveita e faz ao menos o calçamento deste local, pois, assim já 
dariam um basta, porque aquele problema nunca é resolvido. Na sequência o vereador 
Francisco Ronivaldo disse que o prefeito já está por dentro e que está esperando apenas 
chegar o outro caminhão, pois, há alguns lugares no Bairro Chapadão principalmente perto 
da antiga escola, que se não colocarem cascalho mais algumas chuvas que acontecerem, já 
começará a ter dor de cabeça. Disse que não é somente no Chapadão, que há outros lugares 
inclusive pessoas do Bairro Areias já disseram que há pontes que dão problema e por isso 
devem fazer o serviço antes das chuvas para não sofrerem as conseqüências depois. O 
VEREADOR MOACIR QUEIROZ sugeriu fosse feito requerimento do Plenário ao executivo 
EM REGIME DE URGÊNCIA para implantação de guard rail, ou construir cerca na represa as 
margens da estrada próxima do Pesqueiro do Mamão, pois, o local está perigoso acontecer 
acidente tanto com veículos, quanto com pedestre que podem cair dentro da represa. Fez 
ressalva de que a estrada é do município, que falam do Pesqueiro do Mamão como ponto 
de referência. A sugestão foi acatada. Após agradeceu ao chefe do setor de máquinas por 
ter feito serviço que havia solicitado na propriedade do Sr. Ladico o qual ficou de ótima 
qualidade, e também fez o mata burro do Vardo que ficou bem feito. Agradeceu também a 
equipe do Sr. Ronaldo. Em seguida disse que já solicitou verbalmente ao chefe do setor de 
máquinas fosse feito mata burro na propriedade do Sr. Enock Alves, mas que gostaria de 
lembrá-lo porque as condições do mesmo não são boas. Em seguida O PRESIDENTE 
comentou que quando o vereador Ryan disse que as vezes os vereadores fazem 
requerimentos e não tem resposta e não são atendidos, que até entende, porém, mais uma 
vez volta a falar da COPASA. Disse que no dia 29/10 fez contato com o Sr. Vagner 
responsável pela COPASA em Fortaleza e questionou como estava a situação relacionada a 
ligação de água para o Sr. Alonço, na saída da cidade. O Presidente falou diretamente ao 
prefeito que está havendo desentendimento entre prefeitura e COPASA. Tendo questionado 
ao Sr. Vagner se o mesmo iria achar bom se tivesse que carregar água para construir sua 
casa, respondido que não. Então o Presidente lhe disse que o Sr. Alonço está fazendo isso há 
noventa dias. Que em resposta o Sr. Vagner disse que iriam em determinado dia porém 
choveu, tendo o Presidente questionado se então eles não cumprem a agenda de serviços 
que ficam atrasados e seguem os serviços na sequência de agendamento, e que não voltam 
para realizar os serviços que haviam sido agendados anteriormente, deixando-os para trás. 
Continuando o Presidente disse saber que o encarregado da prefeitura não gosta de papel e 
então deve haver entendimento melhor nesta questão, pois, se existe uma parceria devem 
focar na mesma. Disse que conforme falou o vereador Ryan os vereadores estão servindo de 
chacota, pois, esteve no supermercado e uma determinada pessoa lhe disse que ouviu a 
reunião e que achou que no outro dia iria resolver o problema, e não resolveu. O Presidente 
disse ter ficado envergonhado. Dito pelo vereador Moacir que o Presidente fez a parte que 



lhe cabia. Respondido pelo Presidente que a questão é que prometeram que iriam arrumar e 
não arrumaram. Que questionou o Sr. Vagner o qual respondeu que o serviço estava 
agendado, mas no dia choveu daí o Presidente questionou se então o agendamento não 
servia para ir fazer o serviço noutro dia. O Presidente disse que não quer falar mais neste 
assunto, que sua parte está fazendo, está solicitando em Plenário. Esclareceu que o dono do 
imóvel não lhe pediu nada, e que fez a solicitação porque passa pelo local todos os dias e 
está vendo a situação e por isso entende ser um descaso e que também é a última vez que 
irá falar sobre este assunto em reunião. Finalizou dizendo que se existe parceria então que 
esta seja firmada, e se agendou para determinada data não deu para fazer naquele dia, que 
vá no dia seguinte, e que não sabe onde está o erro, que não irá falar mais neste assunto 
porque cansa. Deixou claro que respeita a pessoa do Sr. Vagner, que ele também não tem 
culpa, mas, que então organizem melhor as coisas. Pediu a palavra o vereador Francisco 
Ronivaldo para questionar até quando os vereadores vão bater na mesma tecla em relação a 
COPASA porque conforme dito pelo Presidente é vergonhoso, pois, a empresa deve ter 
responsabilidade, pois, compromisso é compromisso que ao menos então comunique a 
pessoa que não foram fazer o serviço pela chuva, mas que tenha responsabilidade porque os 
funcionários da COPASA não deixam de receber seus salários. O vereador Francisco 
Ronivaldo sugeriu convocasse o responsável por este setor da prefeitura e o Sr. Vagner da 
COPASA para virem a Câmara, para verificar onde está o erro. O Presidente disse que falou 
para o Sr. Vagner que não gostaria de falar dele, mas, que ele é o funcionário da COPASA e 
que podia fazer por onde e fazer seu serviço. O vereador Francisco Ronivaldo disse que não 
conhece o Sr. Vagner e que não pode falar, mas, a partir do momento que ele observar que 
não é responsabilidade dele, então que ele procure os vereadores e diga que está sendo 
cobrado por algo que não é responsabilidade dele, e qual é o tipo de parceria porque os 
cidadãos cobram os vereadores os quais falam em Plenário e mesmo assim não resolve. 
Sobre a questão de o encarregado falar que não aceita papel o vereador Francisco Ronivaldo 
relatou que por mais doída que seja a verdade cabe em qualquer lugar então que o referido 
encarregado arque com sua responsabilidade conforme for preciso. No uso da palavra o 
vereador Ernane Dias relatou que este assunto da COPASA vem de outros mandatos e 
quando estiveram em Paraíso na reunião com os representantes da empresa, o gerente 
relatou que iria resolver o problema. Pediu a palavra a vereadora Cida Queiroz para 
relembrar que o referido gerente falou que iria colocar um reservatório no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, que o gerente não falou em prazo, mas falou que seria instalado o 
referido reservatório, tendo a vereadora,  questionado ao colega Ernane se há informações 
sobre esta instalação, respondido que não foi instalado ainda. Após acordo foi feito ofício 
do Plenário ao gerente da COPASA solicitando informações sobre a instalação de 
reservatório no Bairro Nossa Senhora Aparecida, conforme acordado em reunião, caso 
ainda não tenha sido implantado, solicita previsão de data para tal instalação. Em aparte o 
vereador Ernane Dias disse que no dia da eleição quando saiu de casa para votar ficou 
horrorizado com a quantidade de papel espalhado pelas ruas da cidade. Disse achar que 
nem nas eleições municipais aconteceram da forma que foi nesta eleição para Presidente. A 
vereadora Cida Queiroz lembrou a todos de que existem câmeras na cidade, dito pelo 
vereador Ernane que deveriam mesmo verificar as imagens para ver quem jogou os papéis. 
Tendo o Presidente lembrado que isso é ilegal, dito pela vereadora Cida que não é possível 
que desviaram de todas as câmeras instaladas na cidade para ninguém ter visto quem foi 
que fez isso. Pediu a palavra o vereador Francisco Ronivaldo o qual relatou não saber quem 
foi e que também não quer saber, que não acredita que sejam pessoas de Fortaleza, porque 
não é possível que a cidade tem um ser humano que faça um papel deste. Salientou que 
quanto foi em busca de pessoas para trabalhar para deputado a primeira coisa que pediu a 
elas era que entregasse o papel para quem dissesse que iria votar e pediu também que não 
deixassem nada na rua e também que não jogassem na porta das residências porque 



ninguém é obrigado a varrer para fora. Frisou ser um descaso grande com a cidade e a 
população. Resumiu dizendo não acreditar que seja gente de Fortaleza, e que entende que a 
pessoa que faz isso é mais lixo que o lixo que jogou na rua. Após passou-se para a ORDEM 
DO DIA com a seguinte pauta: Votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 23 que 
“Altera a Lei Municipal nº 1.249 de 21/06/22 que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023”, aprovado por 
unanimidade em segunda votação. Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 24 
Altera a Lei Municipal nº 1.697 de 2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o 
período de 2022 a 2025”, aprovado por unanimidade em segunda votação. Antes de passar 
para a votação dos requerimentos, o Presidente concedeu dez minutos para que o prefeito 
pudesse se manifestar, o qual primeiramente parabenizou cada deputado tanto estadual 
quanto federal que foram eleitos em 02/10. Disse que não citaria nomes, mas entende que 
são pessoas que irão ajudar muito a cidade. Que irá continuar trabalhando junto dos 
mesmos para que dêem o suporte que a administração necessita. Em relação aos santinhos 
espalhados pelas ruas, informou que foi feito BO irá levar isso onde for preciso, porque o 
que viu foi de dois candidatos e não sabe se havia mais. Concordou que é um absurdo sujar a 
cidade, que acredita não ser pessoas de Fortaleza e mesmo sendo do município entende que 
não tem o direito de estar jogando isso na cidade. Comentou que a administração já não dá 
conta de fazer o que é a obrigação e ainda vem um incompetente, sem educação e joga os 
santinhos. Relatou que infelizmente se for de Fortaleza que o desculpe, pois, tem amizade 
com todos, mas, sua fala vale para qualquer um e que se for de outra cidade que vá sujar na 
sua cidade. Disse que fez o BO e irá levar até onde for possível para ver quem é o 
responsável. Em relação aos projetos de lei em pauta de criação de cargo, informou que 
estão apenas regularizando porque as vezes as pessoas não tem conhecimento, mas, o 
serviço já é feito, porém, não estava regularizado. Disse que já tem o profissional que 
trabalha e estão somente regularizando. Pediu a palavra o vereador Ernane Dias questionou 
se no BO feito pelo prefeito o mesmo solicitou fosse verificadas as imagens das câmeras. 
Respondido que sim, para tentarem pegar a pessoa, porque infelizmente jogou quase que 
em todas as ruas e não somente nas portas de sessão de votação. Dito pelo Presidente que 
deu a entender que passaram de carro jogando os papéis porque os mesmos estavam bem 
nas laterais das vias. Citaram diversas ruas onde o fato aconteceu, tendo o vereador Manoel 
Proença dito que em sua rua a chuva lavou um pouco dos santinhos, porém escorreram para 
os bueiros o que pode entupir os mesmos e trazer problemas para a prefeitura, tendo o 
prefeito concordado e dito ainda que já exista a dificuldade para manter limpo e que ainda 
aparece seres como estes tipos que vem para acabar de sujar tudo. Quanto à sinalização da 
entrada da cidade sobre a pista de caminhada o prefeito informou que será bem sinalizado, 
haverá quebra molas, será permitida a passagem somente de um veículo, não haverá 
ultrapassagem, que irão fazer com a maior segurança possível para não terem problemas. 
Tendo a vereadora Cida Queiroz, alertado e solicitado que enquanto ainda está em fase de 
construção que as pessoas tenham a compreensão de respeitar. Sugerido pelo vereador 
Ernane Dias que a PM alguns dias poderiam permanecer no local com a função de orientar 
os motoristas que passam pelo local. Em resposta a vereadora Cida Queiroz disse que 
quando a viatura já está no local para fazer seus trabalhos rotineiros, as pessoas que estão 
caminhando percebem que os motoristas já reduzem a velocidade. Tendo o vereador Ernane 
comentado que o apoio dos policiais seria apenas no sentido de pedir aos motoristas que 
quando estiverem trafegando por aquele local, para reduzir a velocidade. O vereador 
Ernane Dias deixou bem claro a todos que estão acompanhando esta sessão e aos demais 
cidadãos fortalezenses que possivelmente possam saber deste seu comentário, que o que 
está solicitando é apenas uma orientação da polícia militar, e não que a mesma pare os 
veículos e os multe. Continuando o prefeito relatou que serão instalados os redutores de 
velocidade e as placas para que cada um faça sua parte uma vez que a via será de mão única, 



e com isso os motoristas terão que respeitar a velocidade. Sobre o serviço nas terras do 
Helio Norberto citado pelo vereador Manoel, o prefeito respondeu que o cidadão já o 
procurou, tendo o prefeito colocado o cidadão para falar direto com o Sr. Ronaldo Leão, 
chefe do setor de máquinas do município para que fosse feito este meio de campo porque 
as vezes o prefeito pede, e pode ocorrer como o assunto da COPASA onde disseram que 
estava chovendo e depois não voltaram para fazer o serviço. Em relação a COPASA disse que 
viu que o serviço não foi feito, e que durante a realização desta sessão já fez contato com o 
chefe do setor Sr. Nivaldo Estevam, e o mesmo não atendeu, porém, o prefeito deixou 
mensagem ao mesmo solicitando que em 04/10, o primeiro serviço do dia seja furar o 
buraco na propriedade do Sr, Alonço, independente de que serviço houver antes, porque daí 
o problema deste momento em diante será da COPASA. Ressalvou que se os vereadores 
quiserem inclusive mostra o áudio encaminhado ao Sr. Nivaldo, tendo os vereadores, 
respondido que não havia necessidade. Em seguida o prefeito informou a todos que nesta 
data a prefeitura recebeu novamente do Ministério Público documento contra a COPASA, o 
qual aciona a COPASA novamente porque ela não está cumprindo, então a prefeitura irá 
responder novamente para o Ministério Público novamente que a COPASA não tomou 
atitude porque daí a briga já é entre o MP e a empresa. Sobre a sinalização das ruas, disse 
que já existe edital publicado, será feita licitação e logo após a referida sinalização, tendo 
citado as paradas obrigatórias, estacionamentos específicos para ambulância e etc. 
Comentou que gostaria que isso acontecesse antes da festa de outubro, mas acha que não 
irá dar tempo. Quanto ao agendamento de exames citados pelo vereador Amaral, o prefeito 
respondeu que durante esta sessão também entrou em contato com a diretora do 
departamento de saúde, a qual lhe retornou informando que se trata de um exame que 
necessita de um material que se chama contraste para ser realizado, e por causa deste 
contraste é que não está sendo possível fazer este exame. O prefeito informou que foi 
solicitado para que a pessoa fosse até a secretaria de saúde para que pudessem explicar a 
ela o que está acontecendo. Em relação ao fato de estar fazendo o referido exame na Santa 
Casa, isso ocorre para quem está internado, está grávida, ou com algum problema grave e 
não é isso que está acontecendo. Frisou que às vezes as pessoas dizem que está com o 
pedido de exame parado aguardando, por exemplo, há três meses, porém, o prefeito não 
pode mandar fazer o exame que não tem o contraste que é o complemento do referido 
exame. Em seguida relatou que as cobranças que os vereadores receberem da população 
podem sim cobrar do prefeito porque, os vereadores são os representantes que irão lhe 
trazer os problemas, e o prefeito é obrigado a levar para as pessoas responsáveis para que 
possam responder. Sobre a manutenção da estrada do Sr. Zezão citada pelo vereador Ryan, 
o prefeito informou que a máquina está na Catuaí e vem descendo, e provavelmente é nesta 
descida que o serviço será feito. Tendo falado também da estrada de Jacuí, que está em más 
condições. Sobre o bueiro, irá solicitar ao engenheiro do município para verificar o que é o 
problema, até porque a partir de 04/10 irão continuar fazendo o recapeamento, o qual já 
estava sendo feito há uma ou duas semanas atrás, porém, a máquina teve problemas e por 
isso não conseguiram terminar. Quanto ao esgoto na estrada e também as caixas secas, 
disse que estão com problema sério porque a prefeitura abre e as pessoas tapam o esgoto, 
diante do fato, o chefe do setor de máquinas está procurando os proprietários e 
questionando se estão tapando o esgoto para a água não escoar para seus pastos, e quando 
respondem que sim, sugere seja feita caixa seca. Relatou que foi feita caixa seca na estrada 
do Morro para amenizar o problema. Já na estrada de Jacuí, levaram este assunto para a 
promotoria porque a prefeitura faz o esgoto e as pessoas tapam e jogam a água para a 
estrada ou para o pasto do outro produtor que não tem nada com isso. Relatou que se o MP 
disser que podem fazer a administração irá realizar o serviço. Dito pelo vereador Moacir que 
teve um fazendeiro que reclamou que outro está tapando e jogando tudo em sua fazenda, 
respondido pelo prefeito que foi este caso mesmo que levaram ao conhecimento da 



promotoria. Sobre a passagem sentido Praia do Val, o prefeito disse que o município não 
tinha madeira, e que na semana que passou chegou algumas madeiras que ganharam do Sr. 
Sebastião Corumbaba, e que acredita que se não tiverem trabalhado no passador nesta 
data, irão trabalhar no mesmo ainda esta semana porque no local existe um problema sério, 
porque provavelmente a mesma pessoa que cobrou é a que passa com vinte mil quilos em 
cima de um caminhão, e por isso entende que isso seja também falta de consciência desta 
pessoa que inclusive trabalha com transporte de areia. Dito pelo Presidente que o mesmo 
acha que a pessoa que reclamou não foi quem quebrou, porém, a draga possivelmente 
estava alugada ou emprestada, e com isso foram feitos os estragos, porque é um absurdo de 
peso que colocam nos caminhões. Pediu a palavra o vereador Francisco Ronivaldo para 
relatar que também foi questionado quanto a este fato e que a pessoa lhe relatou que se 
não arrumarem tal passador com os caminhões pesados que estejam trafegando pelo local, 
o passador não irá agüentar. Que os caminhões passam vão detonando tudo e os cidadãos 
que possuem veículos pequenos não estão tendo condições de passar. Em resposta o 
prefeito disse que é mesmo desta forma, que os motoristas dos caminhões não tem 
consciência e que passam com vinte mil quilos de peso e com isso não há Cristo que 
agüente. Na seqüência o prefeito comentou que conversou com a filha do Zinho sobre o 
trecho próximo da residência dos mesmos, o qual está mesmo muito ruim, mas, tem um, 
porém, naquele local havia necessidade de abrir o asfalto para chegar a água que é o mesmo 
caso do cidadão Alonço que irão abrir e fazer. Disse que falou com a cidadã que irá solicitar 
que passem a máquina e colocara cascalho, e conforme dito pela vereadora Cida, quando 
forem fazer o trabalho de calçamento do loteamento, irão dar um jeito de fazer o referido 
trecho também porque as vezes, por incrível que pareça, quem não tem nada com isso, mas 
que foi construído por outras pessoas, agora terão que estragar, para depois consertar 
porque os outros que construíram, não poderiam ficar sem água e esgoto. Comentou que 
das novas casas que construíram foi feito esgoto com muita dificuldade devido ao brejo. 
Disse que fizerem e tiveram que utilizar muita terra mas que na medida do possível, estarão 
arrumando. Em relação ao cascalhamento que o vereador Roni disse, comentou que o 
caminhão deve chegar de imediato, e não só no caso do Chapadão, quanto no município 
todos será levado cascalho para fazer o melhor possível. Sobre o guard rail para instalar 
próximo do Pesqueiro do Mamão, relatou que irá verificar a situação para ver o que pode 
ser feito, tendo o vereador Moacir frisado que a estrada é pública e que entende que o local 
está perigoso e que se fizerem o serviço será para a segurança de todos. Tendo o prefeito 
dito que a estrada e estreita e o vereador Moacir sugerido que caso o guard rail seja muito 
caro que seja construída cerca de varão. O vereador Ernane sugeriu fosse verificado junto ao 
DER se os mesmos não tem este equipamento  para doar ao município e ser colocado no 
local. Dito pelo prefeito que seria o caso de até pedir para a Concessionária Nascentes das 
Gerais. Ao final o prefeito disse que as pessoas procuram os vereadores os quais os 
procuram para que possam juntos resolver os problemas e o que for de fazer com mais 
rapidez vão fazendo, tendo dito que está sempre a disposição. Antes de votar os 
requerimentos o vereador Ernane Dias solicitou ao prefeito que tomasse providências em 
parte de asfalto que foi aberta para construção de rede de esgoto entre a residência do Sr. 
Juvenil até próximo a Loja da Sra. Terezinha Deró, porque a situação está bem crítica, pois os 
motoristas passam pelo local, e como está com lama, quando vão entrar nas garagens sujam 
todo o local de barro, tendo dito que as pessoas estão reclamando demais daquele trecho, 
tendo ressaltado também que usar recapeamento para isso não é permitido, mas pediu 
providências para o prefeito.  Em resposta o prefeito informou que não pode usar o produto 
do recapeamento que voltará a ser feito na cidade, para cobrir o local citado pelo vereador 
Ernane, porque são verbas diferentes e para o local o recurso indicado seria relacionado à 
operação tapa buracos e quando forem fazer este serviço, irão tapar no local citado também 
porque não pode mudar recursos de uma função para outra. Dito pelo vereador Ernane que 



poderiam tentar com a COPASA para conseguirem massa asfáltica para cobrir o trecho iria 
ajudar bastante. Respondido pelo prefeito que o buraco foi feito para fazer rede de esgoto e 
que irão fazer o que for possível, porém entende que este trabalho é mesmo da prefeitura. 
Antes de passar para a votação dos requerimentos o Presidente esclareceu que na última 
reunião não concedeu a palavra ao prefeito, mas que foi por esquecimento, tendo se 
desculpado com o mesmo. Respondido pelo prefeito que naquele dia ela iria falar sobre a 
queima do alho, mas, correu tudo bem e foi muito bom. Sobre as eleições o Presidente disse 
que também transcorreu tudo em paz, respondido pelo prefeito que sim. Pediu a palavra o 
vereador Ernane para reforçar sua fala sobre apoio da PM na orientação dos motoristas 
quanto à velocidade na pista de caminhada. Esclareceu que solicitou apoio no sentido de 
orientar e não de multar as pessoas e pediu que ficasse claro para todos e que constasse 
em ata que o que quer não é que a PM multe as pessoas e sim que apenas oriente. 
Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. 
Após os esclarecimentos do prefeito, o vereador Aparecido Amaral retirou requerimento 
de sua autoria relativo ao agendamento de exames e retorno ao médico psicólogo, bem 
como, o vereador Francisco Ronivaldo também retirou requerimento referente a limpeza 
das laterais da estrada retirando entulhos, pedras e galhos que estão atrapalhando o 
escoamento da água a qual está escoando para o meio da estrada danificando a mesma, 
assim como, sobre a manutenção de esgoto próximo da ponte. 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 10 de outubro de 2022, as 19:00 horas, na 
Câmara Municipal. ____________________________________________________________ 
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