ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 18 DE MAIO DE 2020.
Presidência do vereador Denilson Augusto do Nascimento
Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os
vereadores: Danilo Junior de Oliveira (MDB),Evair Messias Pereira (PSC),Francisco Ronivaldo Rodrigues
(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Marcio Domingues Andrade (PDT),
e Reginaldo Marques dos Santos (MDB). Ausente o vereador Welington dos Reis dos Santos (MDB), o qual
justificou sua ausência fazendo contato com a secretaria da Câmara informando que estava com febre e
dor de garganta. Colocada a disposição a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.Antes de
iniciar o pequeno expediente o Presidente se lembrou que na última reunião houve acordo entre os
vereadores de realizarem apenas a última reunião do mês, visando evitar aglomeração tendo em vista a
pandemia do COVID-19, tendo questionado aos colegas se a realização das sessões irá continuar desta
forma ou se os mesmos entendem que existe a necessidade de serem feitas todas as reuniões. Após
discussões, decidiu-se por realizar as reuniões normalmente, desde que sejam tomadas as precauções
conforme vem sendo feito por esta Casa, pois, há PL em pauta e se não fizerem a próxima reunião a
deliberação da proposição irá se estender. Decidiu-se também que quando na pauta não houver nenhum
PL e for do consenso da maioria dos vereadores, poderão fazer apenas uma reunião. Enfatizado que
gostariam de deixar claro para a população que os vereadores não estão correndo do trabalho, ou seja, de
deixar de fazer e participar das reuniões, e que estão seguindo o que está sendo feito pelo protocolo geral
para evitar aglomerações. O Presidente ao final relatou que conforme decidiram pela realização da próxima
reunião que irá conversar como prefeito para que se houver algo a ser encaminhado a esta Casa para ser
deliberado que encaminhe para a primeira sessão de junho e se nas outras duas próximas sessões não
houver matéria, daí analisam se adiam ou não as mesmas. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE,
com a seguinte pauta: LEITURA: PROJETO DE LEI: Nº 19 "Autoriza a concessão de férias prêmio e
antecipação de férias regulamentares ao servidor com comorbidade, ou lotado em setor com
funcionamento parcial ou suspenso e ao residente na zona rural ou em outro município e que dependa de
transporte público durante a pandemia do corona vírus e dá outras providências. COMUNICADO A
DISTRIBUIÇÃO DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 1 - Ofício do TCE/MG referente ao Processo nº 1071915 Prestação de Contas do Município de Fortaleza de Minas referente ao exercício de 2018; 2 - Respostas de
ofícios e requerimentos, além de novas numerações de portarias e decretos municipais, os qual foram
distribuídos de forma de digital mas também foram colocadas cópias nas mesas dos vereadores; 4 - Cópia
de Proposta de Projetos de Lei e de Resolução de autoria do vereador Danilo Oliveira. Após foi aberto o
GRANDE EXPEDIENTE: O VEREADOR MÁRCIO ANDRADE lamentou as mais dezesseis mil mortes no Brasil,
ou seja mais de duzentos e quarenta mil casos de COVID-19 confirmados, porém, gostaria de um aparte
para falar que quase cem mil pessoas encontram-se recuperadas. Relatou que a situação é ruim e triste,
mas, também há pessoas sendo curadas. Pediu a Deus que logo consigam esse remédio que controle e logo
a vacina. Em seguida comentou que a limpeza das margens da estrada sentido Passos está sendo feita e
que está melhorando muito, mas, lamentou que as estradas rurais do município continuam sem esta
manutenção, que há lugares que transitavam com tranquilidade dois carros, e que atualmente isso não é
possível sendo necessário inclusive fazer manobras com veículos maiores. Tendo o vereador Marcio
Andrade com participação do colega Gabriel Queiroz reiterado requerimento em relação a limpeza das
margens das estradas rurais. Após o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo
requerendo a manutenção da estrada Fortaleza/Jacuí assim que possível a qual já se encontra em
condições ruins. Em seguida o vereador informou que nesta data recebeu cobrança, que iniciaram o ensino
a distância, que o Estado começou a fazer um aporte com a internet com vídeo aulas para os alunos da
rede estadual de ensino, as quais são transmitidas no canal Rede Minas. Disse que nesta data fez contato
com o prefeito o qual lhe informou que durante esta semana provavelmente estaria funcionando visto que
o aparelho já foi para manutenção e irá colocar para funcionar ainda esta semana e por isso o vereador
gostaria de deixar registrado visando dar resposta as pessoas que pediram ajuda deste vereador. Após
disse ter ficado muito triste pois há alguns dias ouviu dizer que as apostilas do método ângulo de ensino
seriam cortadas. Que o vereador Evair junto do colega Gabriel participaram de reunião, e houve fala sobre
retirar as apostilas devido as dificuldades, tendo o vereador Marcio dito que devem andar para frente e não
para traz. Dito pelo vereador Gabriel que não ficou decidida esta questão, respondido pelo vereador
Marcio que esta possibilidade foi cogitada e que decidirem que não irão continuar com as referidas
apostilas, terão que se explicar porque todos sabem que as apostilas vem de emenda impositiva a qual para

não ser feita tem que ter uma justificativa técnica, e não basta somente querer ou não, e este vereador não
encontra justificativa técnica para isso, tendo pedido a Deus que seja repensado. Em relação a prestação de
contas do ano de 2018, disse que o MP pede aprovação das contas com ressalvas, e o TCE/MG pede a
aprovação sem ressalvas. Disse que os vereadores devem avaliar, pois, o documento chegou há poucos dias
e há prazo para fazer avaliação. Sobre o PL nº 19/2020 relatou que a proposição chegou nesta Casa nesta
data as 17:30 horas,e por isso deve permanecer com as comissões para ser avaliado, e mesmo que o
pedido de urgência seja aceito, a Câmara tem trinta dias para votar dentro da necessidade, e se não houver
necessidade poderão votar antes conforme o decorrer dos trabalhos da Casa. Em seguida disse que chegou
à Câmara mais cedo para a reunião, que o vigia da Casa recebeu ligação em que perguntaram se o
Presidente já estava presente, respondido que não, pediram para falar com algum vereador que tivesse na
Casa, tendo o vigia chamado este vereador para atender a ligação a qual era uma denúncia anônima
relatando que não iria dizer nomes com medo de retaliação. Que o denunciante não falou nada que
incriminasse ninguém, apenas solicitou fossem tiradas dúvidas em relação a acidente ocorrido nesta data,
tendo o denunciante alegado que a pessoa que estava dirigindo não é motorista, que ouviu dizer que é
habilitada mas não é motorista do município, tendo questionado se a servidora pode dirigir. Dito pelo
vereador Marcio que devem verificar a descrição de cargo da mesma e que posteriormente o assessor
jurídico da Casa poderá responder para todos. O denunciante ainda questionou que já que foi realizado
concurso para motorista porque ainda existem muitos vigias dirigindo e o município não convoca os
motoristas aprovados no concurso público. Após acordo foi feito requerimento do Plenário ao executivo
requerendo informações se a servidora envolvida em acidente nesta data tem permissão, é autorizada a
dirigir veículo público, bem como, informações dos motivos de ainda manterem os vigias dirigindo já que
foi realizado concurso público para a função de motorista os quais poderiam já ter sido convocados.
Antes de encerrar o vereador Marcio comentou sobre resposta de requerimento de sua autoria e do colega
Reginaldo Marques, em relação a manutenção de pontes e estradas, onde o prefeito quis dizer que sabe
que isso é obrigação da administração que é zelar por todo município como está sendo feito em toda
cidade. O vereador Marcio disse que somente gostaria de salientar que se os vereadores estão pedindo é
porque eles não estão em dia porque se os serviços estivessem em dia e estivessem fazendo tudo os
pedidos não estariam chegando até os referidos vereadores. Salientou saber que é obrigação do município
mas está a desejar porque se estivesse tudo certo não haveria ninguém reclamando e então os vereadores
estão fazendo o seu papel. Outra resposta é em relação a instalação das câmeras de segurança, o qual
informa que irá responder, e irá ver mas nunca instala. Questionou se estão esperando chegar a época da
eleição para mostrar e inaugurar, que isso é uma feiúra, e deveriam colocar para funcionar e não fazer
politicagem porque é muito feio. Em seguida disse que outra situação que tem achado um pouco estranho
é o funcionamento da prefeitura, pois, foi liberado o funcionamento dos comércios e demais órgãos do
município, mas a prefeitura está fechada, e na opinião deste vereador o local poderia permanecer de
portas abertas para atender o povo. Disse que a porta da prefeitura tem ficado trancada. Citou que a porta
da Câmara permanece parcialmente fechada, mas, se chegar alguém precisar basta chamar que é atendido,
mas, a porta da prefeitura fica trancada e não há quem chamar para abrir e se necessitar entrar é preciso
gritar alguém do andar de cima. O vereador disse entender que deve-se controlar a entrada das pessoas
nos comércios conforme dito pelo prefeito, mas, devem também deixar a porta da prefeitura aberta. Tendo
questionado os motivos de estar fechada. Fez requerimento com participação do vereador Reginaldo
Marques ao executivo requerendo que da mesma maneira que os comércios locais estão funcionando
parcialmente com controle de pessoas em seu interior, que a prefeitura abra a porta principal e possa
atender as pessoas. Sugerido pelo vereador Evair Pereira seja feito o controle de pessoas para entrar no
local o qual poderia ser de duas em duas. O vereador Evair ainda enfatizou que a população fortalezense
respeita as regras porque em todos os comércios há avisos sobre isso e quando chega vê que estão
respeitando e se usarem desta forma também na prefeitura será respeitado. Em seguida O VEREADOR
EVAIR MESSIAS PEREIRA, em relação a transmissão das aulas disse que o colega Marcio falou com o
prefeito para que a mesma seja feita e os alunos possam acompanhar. Em seguida com a participação dos
vereadores Danilo Oliveira, Marcio Andrade, Francisco Ronivaldo e Helio Justino, fez requerimento ao
executivo requerendo em regime de urgência seja colocado banheiro químico para utilização pelos
servidores que estão ficando nas barreiras de entrada e saída da cidade. Requer também seja fornecido
alimentação (marmitex) ou lanche da tarde aos referidos servidores. Disse que a questão do banheiro já
deveria ter sido feita, que para os servidores que ficam na barreira perto do posto de gasolina não fica
muito difícil, porque no posto tem banheiro e disponibiliza aos mesmos, mas, já na barreira localizada na
saída para Passos as pessoas estão tendo que pedir aos moradores próximos do local para poder usar o
banheiro. O vereador Evair relatou que neste momento de pandemia isso não é propício porque podem

transmitir assim como pegar o vírus. Relatou que implantar este banheiro é o mínimo que o prefeito pode
fazer para estas pessoas que estão de frente no combate ao COVID-19. Em relação ao marmitex disse que
devem verificar os servidores que queiram. Após fez requerimento ao executivo requerendo informações
em relação aos operadores de máquinas, se os mesmos recebem insalubridade e periculosidade e caso
não estejam recebendo quais os motivos que levaram a este não recebimento, se a empresa não o fez ou
atestou que não é preciso. O vereador disse que segundo informações os profissionais não recebem, mas,
este vereador já cansou de ver os próprios operadores abastecendo as máquinas no campo, onde a
máquina fica, ou seja serviço insalubre, já em relação ao perigo o município teve recentemente uma
máquina que pegou fogo tendo o operador corrido grande risco e inalado muita fumaça, então no
entendimento deste vereador os operadores de máquinas são um dos profissionais que mais precisam
receber periculosidade e insalubridade. Continuando fez requerimento ao executivo requerendo sejam
encaminhadas a esta Casa cópias das notas de abastecimento de combustível, de todos os veículos,
inclusive veículos da educação, e não de máquinas, no período compreendido entre fevereiro de 2020
até a presente data. Disse acreditar que não abasteceram porque o setor de educação não está
funcionando, que acredita nem haver estas notas mas que se houver que encaminhe para a Câmara. Em
relação a denúncia citada pelo vereador Marcio, o vereador Evair disse entender que devem agradecer a
estas pessoas, como por exemplo, a Sra. Dalvina Pereira mesmo, que infelizmente nesta data se envolveu
em um acidente. Agradeceu a mesma por ter ajudado o município neste período , estando dirigindo porque
não existia um concurso público. Agradeceu também aos vigias e demais cargos que as vezes executaram
esta profissão de motorista até a presente data, mas, na opinião do vereador a partir de agora o prefeito
diante do ocorrido, é um sinal para ele de que chegou no fim. Que esta denúncia nada mais é que isso,
deixando ainda bem claro que existe um concurso público e a partir de agora com a manutenção destas
pessoas que não são motoristas, que no cargo delas não está discriminado que ela pode dirigir, o
cometimento de crime passa a ser um pouco mais grave porque aí para a justiça não existe a desculpa de
que é temporário e necessário. Relatou que anteriormente até poderiam dizer que era necessário e que
estavam fazendo por emergência mas agora não porque existem vários motoristas que fizeram o concurso
público foram aprovados e aguardam vagas. Fez requerimento ao executivo para que sejam adotadas as
medidas cabíveis para a convocação dos motoristas aprovados em concurso público, tendo em vista,
evitar futuros aborrecimentos dos quais o mesmo está sujeito e talvez não exista defesa já que foi
realizado concurso público para o referido cargo. Na sequência reiterou requerimento em relação ao
encaminhamento de cópia de procedimento licitatório da empresa que atualmente presta serviços no
lugar da ADPM. Salientou que este requerimento já foi enviado mas acha que esqueceram talvez seja um
esquecimento até meio forçado, lembrando que a resposta deve ser encaminhada de acordo com os
prazos constantes do Regimento Interno da Câmara. Sobre requerimento relacionado a cestas básicas para
famílias de alunos que queiram receber, disse ter recebido resposta do prefeito, informando que não tem
dinheiro. Dito pelo vereador que o Jornal Folha da Manhã do dia 15/05 desmente o prefeito, pois, a
arrecadação de Fortaleza em 2019 de janeiro até abril, era de setecentos e sessenta mil reais de impostos
municipais. E que em 2020 mesmo com a pandemia do corona vírus, e com todos os problemas, o
município dobrou o valor de recebimento de impostos recebendo um milhão, quinhentos e noventa e oito
mil reais, isso significa mais do que o dobro de 2019. Falou diretamente ao prefeito lhe pedindo desculpas e
dizendo que a fala do mesmo de que não tem dinheiro caiu por terra a não ser que Jornal Folha da Manhã
esteja mentindo porque a matéria é muito clara quando fala que o município dobrou de arrecadação, então
quando o prefeito disse que não poderia dar auxílio financeiro aos servidores que estavam na linha de
frente no combate ao COVID-19, o mesmo também informou que não tinha dinheiro, e a matéria do jornal
desmente também o prefeito neste sentido, porque na saúde não está gastando, tendo questionado caso
haja gastos neste setor onde está ocorrendo. Que deve mostrar os dados aos vereadores os quais já foram
solicitados mas não chegaram a esta Casa ainda, porque por enquanto ninguém está vendo nada visto que
as cirurgias estão paradas dentre outros. Sobre os testes do corona vírus disse ter tomado conhecimento
de que Fortaleza tem vinte testes que foram ganhados,mas, até hoje não fizeram nenhum. Questionou os
motivos de a partir de ter surgido uma suspeita não ter sido feito teste. Falou da possibilidade de não
realizarem o teste para que o município apareça como se não tivesse nenhum caso, mas, na opinião do
vereador, se algum for suspeito e for pra casa irá infectar outras várias pessoas porque quer simplesmente
bater no peito e falar que Fortaleza de Minas não tem nenhum caso. O vereador Evair disse que isso é um
absurdo que o município possui vinte testes que já tiveram várias pessoas com suspeitas e nenhum foi
feito. Se desculpou com o prefeito, relatou que o mesmo está num ano de campanha e quer mostrar que
Fortaleza não tem nada. Solicitou que façam os vinte testes que o município tem e se realmente tiver
suspeitos que os isolem, tendo dito que esta questão é um absurdo e o deixa muito triste porque está

querendo fazer política diante de uma pandemia desta e não querendo aparecer em relação a números,
mas, se Deus o livre e guarde, se não fizerem os testes uma hora pode aparecer várias pessoas
contaminadas e os vinte testes irão permanecer guardados o que é um absurdo. Sobre a cesta básica
respondeu também para o Plenário que quando a Câmara fez o pedido para doarem cestas básicas isso já
havia sido feito pelo sindicato, o vereador disse respeitar a ação do sindicato, mas, o prefeito não precisava
citar que o Sindicato também fez o pedido o problema é que os vereadores também querem esta doação.
Em seguida disse que não iria citar nome mas que foi procurado por uma pessoa de Fortaleza, a qual reside
com mais seis pessoas em sua casa e conseguiu o auxílio do governo de seiscentos reais,mas, ao procurar o
prefeito para solicitar uma cesta básica, tendo o mesmo questionado se esta pessoa havia recebido auxílio
do governo, respondido que sim, o prefeito informou que esta pessoa não tinha direito no recebimento da
cesta básica. O vereador Evair disse querer que o prefeito pegasse esses seiscentos reais do governo e
tentasse tratar da família do mesmo durante um mês. Disse que esta atitude é um absurdo porque o que
vem do governo é do governo, que Fortaleza de Minas todos se conhecem e se é uma família de seis
pessoas que necessitam se alimentar não custava o prefeito dar uma cesta básica a mais. Frisou que o
auxílio vem do governo federal e que o prefeito deve fazer a parte dele que é dar a cesta básica fornecida
pelo município. Em relação ao requerimento de transporte de jogadores o vereador disse que o prefeito
respondeu o requerimento mas no final foi de maneira esquisita porque no final fala que não tem
condições de deixar uma carro a disposição de cada um. O vereador disse que ninguém pediu para deixar
carro a disposição de todos os times ou de todos que pedem. E sim fazer um calendário e na medida do
possível ir atendendo a todos. Após o vereador Evair Pereira fez requerimento a diretora do
departamento de saúde e ao executivo para que durante a pandemia do COVID-19 os aparelhos de
pontos deixem de ser utilizados em todos os setores da prefeitura, pois, são equipamentos considerados
como meio de transmissão do vírus. Relatou que por mais que deixem do lado do aparelho o álcool em gel
mesmo assim muitas pessoas deixam de fazer a higienização e este aparelho é uma forma de contaminação
então que se já vários setores não utilizam este aparelho que os demais também possam não utilizar
durante a referida pandemia. Após o vereador Evair Pereira relatou que diante desta situação que as
vezes a escola municipal que irá fazer transmissão das aulas, gostaria de requerer do executivo fosse
verificada a possibilidade e se houver condições fosse instalada internet gratuita para todos da cidade de
Fortaleza visando ajudar os alunos que iniciaram as aulas remotos, uma vez que estaria também
cumprindo uma promessa de sua campanha política, porque na época foi o que mais se falou e agora é o
momento de cumprir uma promessa e ajudar todos os alunos. Em seguida O VEREADOR FRANCISCO
RONIVALDO falou que o pedido do banheiro químico para os servidores que estão na barreira é muito
válido tendo mais uma vez parabenizado tais servidores, da saúde, da reciclagem, tendo em vista o apoio e
força que estão dando neste sentido. Em relação ao PL nº 19 disse que aguarda a votação.Na oportunidade
agradeceu também a Sra. Carla Souza assistente social que respondeu requerimento relacionado ao
cidadão Donizete Torres, informado que este cidadão é acompanhado já faz um bom tempo e que quando
ocorreu o fato em que o vereador foi procurado foi um problema familiar envolvendo o cidadão. Disse que
como representante do povo está no Plenário para pedir, passar para frente o que os cidadãos solicitam
aos vereadores. Parabenizou a Sra. Carla pelos trabalhos realizados pois sabe da dedicação da mesma. Em
seguida pediu a Deus que guarde a todos de tudo isso que está acontecendo e que o Divino Espírito Santo
ilumine os passos de todos para que possam sair desta situação o mais rápido possível. Antes de encerrar o
vereador fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo a construção de mata burro na
propriedade do Sr. Ailton Borges. Disse que faz tempo que o cidadão está necessitando deste mata burro,
que as vezes já foi até construído porque o cidadão conversou com o vereador na última reunião de abril e
como não tiveram as duas primeiras reuniões de maio, o tempo passou e pode ser que já tenham
construído o referido mata burro. Após o VEREADOR REGINALDO MARQUES fez requerimento ao
executivo para que solicite ao engenheiro do município seja feita visita na residência da cidadã Rosa
Marcelino, a qual possui três trincas em determinada parede e corre risco de desabar. Requer seja
analisado o que dá para ser feito de imediato para minimizar o risco da queda. Na sequência fez também
requerimento ao executivo para que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis quais a funções estavam
sendo exercidas pela servidora Dalvina Pereira no momento em que ocorreu acidente de trânsito com a
mesma. Requer informações de qual trabalho estava sendo realizado pela mesma naquele
momento.Salientou que se a Sra. Dalvina estivesse exercendo sua função que é da vigilância sanitária,
então ela tem o direito de dirigir, e que a cidadã não poderia estar dirigindo veículo e exercendo outra
atividade. Informou que houve pessoas que conversaram com o mesmo sobre o assunto tendo o vereador
respondido que iria verificar porque teria que saber qual função a servidora estava executando. Em relação
as apostilas, disse que estava em reunião junto com os colegas Evair e Gabriel e o que foi cogitado é que

irão tentar utilizar as mesmas no primeiro semestre, se conseguirem fazer com as apostilas que já foram
adquiridas, daí irão adquirir as apostilas para o segundo semestre, mas, se não derem conta e as aulas não
forem liberadas daí não irão comprar tais apostilas, tendo o vereador Evair questionado sobre o assunto
tendo sido ainda comentado que se não comprassem as referidas apostilas iriam verificar junto aos
vereadores o que poderia ser feito tendo em visa emenda impositiva neste sentido. O vereador Reginaldo
disse ter achado estranho porque todos que estavam na reunião, tentaram achar recursos para os menos
favorecidos ou seja aqueles que não tem acesso a internet e houve pessoas que disseram que para aqueles
que não tem internet não teria como fazer as aulas remoto. O vereador disse ter pensado que devem
encontrar recurso não só na área da educação mas também, mas, em todas as demais. Disse que vê
sempre os vereadores ajudarem pessoas que precisam de remédios ou outras coisas. Que devem buscar
apoio para os mais necessitados pois hoje em dia se a pessoa não tem acesso a internet é possível ver que
ela está precisando mais de ajuda do que os demais e por isso devem focar mais nelas. Disse que não é só
na área da educação que também entra na questão da burocracia no recebimento de cestas básicas e
muitas das vezes atrasa esta ajuda. Falou que muitas vezes há pessoas que necessitam de medicamentos
que a prefeitura não tem condições de pagar ou até mesmo o próprio cidadão não tem recurso para
adquirir e por isso entram até na justiça para conseguir tal medicamento através do Estado, tendo
questionado se o cidadão irá ficar sem o medicamento até sair a decisão da justiça. Comentou que devem
focar mais nesta classe da sociedade a qual depende dos onze que estejam na administração os quais se
conversarem indiretamente com estas pessoas irão saber o que as mesmas estão precisando. Parabenizou
o Presidente da Câmara pela atitude de junto de seus irmãos, pagaram aluguel para a família do cidadão
Luiz Felipe, pois, são estas atitudes que fazem com que o município caminhe para frente. É estas atitudes
que fazem o político ser visto pelo povo com uma cara melhor, ou seja ajudar os que mais necessitam. Em
seguida se lembrou de requerimento relacionado a uma pessoa que necessitava de um auxílio assistencial,
e na opinião deste vereador foi a situação mais absurda que o mesmo já viu na vida. Disse que tem pessoas
que passam necessidade e tem vergonha de falar e de pedir, alguns são tão sistemáticos que as vezes falta
coragem para ofertar ajuda. Falou que este é um trabalho que o setor de serviço social faz, que por
exemplo a questão do Donizete Torres este vereador vê sempre a profissional na residência do mesmo,
dando assistência, mas, infelizmente tem um atrito forte que já nem cabe a assistente social e sim a um
juiz, mas, estão controlando. Relatou que todas as autoridades devem fazer sim uma visão melhor para as
pessoas do município que vivem com vergonha de ser expor e pedir apoio mesmo estando necessitando,
porque se forem seguir os trâmites há demora e se pedirem diretamente a alguma pessoa esta irá ajudar
pois tem bom coração. Ao final o vereador relatou que foi encaminhado ofício a administração
parabenizando pelos trabalhos realizados, que veio resposta e no final da mesma se expressaram de forma
como se estivessem chamando a atenção dos vereadores e por isso gostaria de dizer apenas que os
vereadores parabenizam quando vêem que o trabalho está sendo bem feito e que continua dizendo,
parabeniza o pessoal que fizeram os trabalhos nas pontes e nos mata burros mas principalmente nas
estradas, pois, as que estão sendo patroladas estão ficando boas e entende que não precisariam responder
danando com os vereadores porque estão parabenizando e com isso os vereadores perdem até o gosto de
parabenizar mais para frente. Após O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, falou do requerimento do colega
Marcio em relação a roçada das estradas e todos estão vendo que este é um serviço que precisa ser feito.
Que o vereador Helio disse que a roçadeira estava quebrada, mas, sempre roçaram sem esta roçadeira,
então, o serviço pode ser feito com roçadeira manual, podem contratar pessoas para que façam o serviço e
o que não pode é deixar sem fazer porque as estradas estão ficando sem visão. Após comentou ter sido
procurado por servidor aposentado, tendo falado a respeito do abono salarial no valor de duzentos reais os
quais quando o servidor aposenta deixa de receber este auxílio. Questionou ao assessor jurídico se
procedia esta questão, respondido que sim, o vereador questionou se a Câmara não poderia fazer algo para
que este abono fosse incorporado e o servidor recebesse o mesmo juntamente com seu salário, respondido
que não o vereador Marcio Andrade sugeriu o envio de requerimento do Plenário ao executivo
requerendo que o auxílio alimentação do valor de duzentos reais seja incorporado no salário dos
servidores municipais que ainda esteja exercendo suas funções, para que futuramente quando de sua
aposentadoria os mesmos possam continuar recebendo este abono juntamente com seu salário.
Esclarecido pelo vereador Marcio que o valor de duzentos reais é um benefício e por isso o IMPRESFORT
não pode pagar, porém, já solicitou várias vezes o pagamento deste benefício para os aposentados, mas, há
juristas que falam que isso é permitido e outros não. Quanto ao PL que receberam hoje o vereador Gabriel
disse que aguarda a próxima reunião para votação. Em seguida O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS
disse que gostaria de comentar sobre requerimento de autoria do vereador Evair encaminhado ao
executivo, mas que não sabia se poderia falar sobre pois tem a ver com sua esposa, Sra. Edimar. Disse que

o documento foi encaminhado há três ou quatro meses e ainda não foi recebida resposta. Tendo o
vereador Evair lembrado que na última reunião cobrou novamente o executivo em relação a este assunto.
O vereador Marcio Andrade disse que isso é fácil, pois, se é requerimento e não teve resposta basta
exercer a LOM e o Regimento Interno da Casa. O vereador Evair concordou com o colega Marcio dizendo
que devem executar o que diz o Regimento Interno. Após o vereador Helio disse que há alguns dias foi feito
pedido de gratificação para os servidores que estão a frente do combate ao COVID-19, que não sabe se foi
ele que comentou, mas, teve alguém que falou a este vereador que tem vereador querendo fazer
campanha política em cima dele. O vereador Helio solicitou ficasse claro que a política é feita com a
honestidade e a confiança que o povo tem nos mesmos e não no que diz respeito a funcionário público.
Que pedem porque é o dever dos mesmos como vereadores porque são cobrados pela população.
Reforçando a fala do vereador Helio o vereador Evair disse que quando fez requerimento, gostaria que
ficasse claro que não é candidato a nada nas próximas eleições, então não existe nenhum interesse político
simplesmente era para apenas o prefeito cumprir aquilo que é obrigação dele e também reconhecer
também que vários servidores estão a frente do combate da pandemia. Dito pelo vereador Helio que o
risco maior está é com estas pessoas. Que fica difícil porque quando o vereador pede entendem que é
política,mas, a política não é feita assim e sim com a vida e por isso gostaria de deixar esta questão bem
claro para o prefeito que não precisa usar funcionário para política conforme muitos fazem e que está
apenas fazendo o que é de sua responsabilidade como vereador. Disse ter sido companheiro do prefeito
mas que fica chateado com a atitude do mesmo, que não fala mal do mesmo em momento algum, porém,
perdeu até o jeito porque solicitou uma coisa e a pessoa veio com outra muito diferente. Que devem saber
viver, levar a vida e não é qualquer coisinha que pedem que caracteriza política, que o prefeito está
enganado com este vereador porque o mesmo não tem esta atitude. Após O VEREADOR DANILO JUNIOR
DE OLIVEIRA, aproveitou gancho da fala do colega Helio Justino com relação ao pedido em relação ao
pedido feito pelos vereadores sobre uma bonificação, sobre uma recompensa aos trabalhos realizados
pelos profissionais da saúde, da reciclagem, enfim por todos os servidores públicos municipais envolvidos
no trabalho de linha de frente de combate a esta pandemia. Parabenizou estes servidores pelos trabalhos
prestados e disse que não somente os servidores da área da saúde, mas, vários outros servidores públicos
municipais se dispuseram e se colocaram a serviço da comunidade e estão contribuindo. Relatou que
passou pela barreira e os servidores da reciclagem disseram que ouviu o vereador falando em reunião
sobre os servidores da saúde, tendo o vereador respondido que na próxima reunião iria lembrar também
dos servidores daquele setor e do papel que os mesmos estão desenvolvendo. Após reiterou requerimento
ao executivo para que possa verificar a possibilidade de conceder bonificação a todos os servidores que
estão na linha de frente ao combate do COVID-19. Citou que o prefeito respondeu requerimento
informando que no momento não teria recursos para fazer face a esta gratificação a estes profissionais que
estão dedicando suas vidas e se colocando a serviço da comunidade no combate ao corona vírus. Em
relação a aquisição de banheiro químico disse ser de acordo e que na outra barreira o posto de combustível
tem disponibilizado o banheiro para uso dos servidores. Também com relação ao lanche que o prefeito
possa estar sensível a esta reivindicação/necessidade para que os servidores possam desenvolver seu
trabalho com tranquilidade. Após parabenizou o prefeito pela atitude e pelo gesto de se colocar a
disposição para que os alunos da rede estadual de ensino possam ter acesso ao canal Rede Minas no
município, relatou que todos sabem que a cobertura deste canal não é tão extensa e que o mesmo não
chega a duzentos município que tem este canal e por isso irão necessitar do apoio do executivo para que
possam sintonizar para que os estudantes possam ter acesso. Lembrando que os estudantes que tem
acesso a internet podem estar verificando estas tele aulas através do you tube e após estas tele aulas
serem televisionadas todos os estudantes da rede estadual de ensino vão ter acesso a estas mesmas tele
aulas através do referido canal então irão poder assisti-las e reassisti-las neste processo de ensino e
aprendizagem. Comentou que é um desafio muito grande pois a rede estadual atende a um bilhão e
setecentos milhões de estudantes em todo Estado e é um grande desafio retomar este processo de ensino
e aprendizagem através do Programa de Governo do Estado e juntamente com este Programa o Regime
Especial de Atividades não presenciais. Falou que a primeira premissa que o Governo do Estado tem e a
Secretaria do Estado de Educação tem é com a segurança à saúde de todos os estudantes da rede estadual
de ensino e em virtude disso foi criado este regime especial de atividades não presenciais que visa garantir
a segurança e a saúde de todos os estudantes da rede. Comentou que existem diversos desafios com
relação ao acesso ao material denominado PET (Planto de Estudo Tutorado) o qual será disponibilizado em
meio a internet e para os estudantes que não tem acesso a internet e a este meio será feita a impressão
deste material para que nenhum estudante da rede estadual de ensino de Minas Gerais possa ficar de fora
destas atividades não presenciais que estão sendo propostas no intuito de aperfeiçoar o processo de

ensino e aprendizagem garantindo o acesso a educação a todos estes alunos. Salientou que realmente é
um grande desafio tendo parabenizado o prefeito que prontamente através dos pedidos dos vereadores,
dos professores e da comunidade como um todo para que o mesmo possa disponibilizar. Com relação a
denúncia recebida por telefone, já foi feito o pedido de esclarecimento pelo Plenário os quais são
necessários, tendo o vereador Reginaldo também colocado seu requerimento o qual irá contribuir para a
elucidação dos fatos. Lembrou que o governo do estado através desta pandemia teve uma perca muito
acentuada no que se refere ao ICMS e em virtude disso e também pelo fato de o governo do estado estar
passando por uma crise econômica que não é de agora, os servidores públicos estaduais que tiveram seu
pagamento na integralidade na sexta feira passada, foram os servidores da saúde e da segurança, os
demais servidores do Estado, estão sem previsão até de data. Que de uns anos para cá, de abril de 2016 prá
cá os pagamentos dos servidores estaduais estão sendo feitos de forma parcelada e agora estão até sem
previsão de data e o governador juntamente com seus secretários fez uma coletiva e foram muito
ponderados no que se refere a situação financeira do Estado. Relatou que estão aguardando ajuda da
União a qual foi aprovada pelo senado federal no valor de setecentos milhões de reais que o governo do
Estado para receber mas infelizmente nem com esta ajuda cobre o rombo, que é de quase um bilhão e
duzentos milhões e mesmo com esta ajuda o Estado fica deficitário e ficam comprometidas as suas contas.
Disse esperar que os servidores públicos estaduais possam ao menos receber uma parcela até o dia 30/05
mas a situação é grave e infelizmente com a paralisação o governo ele foi bem prejudicado.Já com relação
ao PL nº 19 e com relação ao pedido de urgência adianta seu parecer favorável, mas, em virtude de alguns
vereadores ponderarem e este vereador também entende que há necessidade de ser feita leitura
detalhada do PL. Comentou que de antemão a leitura que fez da proposição entende que é uma medida
que pode vir a contribuir pelo combate do COVID-19, sendo esta até uma medida de segurança e sendo
juridicamente possível, acredita que os vereadores irão dar o encaminhamento necessário a este PL. Em
seguida parabenizou o prefeito municipal sobre a iluminação pública, pois, no dia 30/04 houve licitação, a
terceira licitação, e contrataram a empresa CSC do município de Passos que já está prestando serviço de
manutenção na rede de iluminação pública. Se lembrou de alguns pedidos neste sentido de sua autoria de
também de sua participação em solicitações de outros vereadores, tendo recebido resposta e agradecido o
atendimento a solicitação e dizer a todos que acompanham a reunião que a partir de agora com a
contratação desta empresa, o vereador acredita que o trabalho de reparação e manutenção da rede de
iluminação pública vai estar regular. Em seguida informou que protocolou nesta Casa no dia 14/05/2020 o
ofício de nº 02 de sua autoria, o qual faz algumas considerações, tendo o vereador feito a leitura de
algumas das mesmas em especial quanto a competência privativa da Mesa Diretora em propor projeto de
lei e de resolução que versam sobre os subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura. Leu
alguns parágrafos do ofício. Falou diretamente ao Presidente informando que havia cópia na mesa dos
vereadores e disse acreditar que requer estudo para que possam debater nas próximas reuniões dando o
encaminhamento necessário a esta sugestão. Após O PRESIDENTE sugeriu o envio de requerimento do
Plenário a diretora do departamento de saúde para informações dos critérios adotados para uso dos
testes recebidos para testagem do COVID-19, os quais já foram recebidos pelo município, e caso haja
critérios que os mesmos sejam informados a esta Casa de Leis. A sugestão foi acatada. Requer ainda
informações de quem é o responsável pela decisão de se realizar ou não o teste. Enfatizou que os
servidores da área da saúde com certeza estão fazendo o controle, mas, não adianta estes testes ficarem
guardados e a população correndo riscos de o vírus se propagar. Dito pelo vereador Evair que isso é bom
inclusive para a própria pessoa e citou exemplo pessoal de que se estiver com o vírus, irá querer que faça o
teste e vai se precaver ainda mais. O vereador Marcio Andrade disse que os servidores da saúde as vezes
não tem autonomia de divulgar o nome, mas, este vereador entende ser muito egoísta da parte da pessoa
que não quer que divulgue que a mesma está com o vírus. Frisou que se vier a se contaminar será o
primeiro a se identificar porque todas as pessoas que tiverem contato com o mesmo tem que se precaver e
ficar atento. E se o cidadão não contar que está contaminado poderá prejudicar outras pessoas que tenham
contato com o mesmo ou que venham ter futuramente. Disse respeitar porque as vezes não divulgar
nomes seja um protocolo da secretaria de saúde, mas, como vereador entende que os nomes deveriam ser
divulgados principalmente numa cidade pequena como Fortaleza porque saberiam controlar quem teve ou
não acesso visando evitar maiores contaminações. Novamente com a palavra o Presidente disse que
inclusive foi comentado pelo vereador Evair, que foi até bom porque as vezes existem alguns critérios da
secretaria de saúde e por isso foi bom pedir a informação. Em relação aos banheiros químicos o Presidente
disse que foi feito requerimento já há algum tempo para a prefeitura adquirir banheiros químicos e se já
tivessem adquirido já ajudaria na questão dos servidores que tem ficado nas barreiras. Em relação a
sugestão do vereador Danilo Oliveira, o Presidente comentou que deveriam agendar data antes da reunião

ordinária para que no Plenarinho possam todos os vereadores discutirem sobre o assunto e encontrar a
melhor forma de passar para frente esta sugestão, pois, na opinião do Presidente isso é de interesse de
todos porque diz respeito aos subsídios de todos os vereadores. O vereador Danilo concordou e agradeceu.
Não havendo mais assuntos para o Grande Expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, tendo sido concedida
a palavra para o assessor jurídico da Casa, o qual informou que esta Casa recebeu recomendação do
Promotor de Justiça Eleitoral no dia 14/05/020. Relatou que esta ano é um ano eleitoral, muito embora a
CF fale que no ano político as regras eleitorais, as leis que são propostas para o calendário eleitoral que são
mudadas no ano político, só podem ser exercidas para a próxima legislatura, porém, como o Brasil está
passando pelo momento de pandemia do COVID-19, não se sabe o que vai acontecer nesta eleição e por
isso irão aguardar. Relatou que a Câmara recebeu uma recomendação, a qual é muito importante, já foi
distribuída cópia para os vereadores, mas, é bom deixar gravado para que todos fiquem cientes para que
não se possa beneficiar qualquer bandeira partidária, tendo o assessor jurídico lido partes da referida
recomendação para dar ciência da situação a todos os vereadores, as quais falam sobre a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, sendo permitido fazer somente
o que é autorizado em lei, tendo em conta o princípio da legalidade inscrita enquanto o particular aguarda
obstáculo quanto existente disciplina proibitiva. Leu mais alguns trechos e disse que o que ocorre é que
aqueles inadimplentes com a dívida ativa, aqueles PL não podem ser mais encaminhados para esta Casa,
em serem propostos por vereadores para beneficiar parcelamentos, ou qualquer outro tipo. Esclareceu que
antes do ano eleitoral é muito comum parcelamento de débitos, como IPTU e outras dívidas e este é um
alerta do Ministério Público Eleitoral para que isso não possa ocorrer. Informou também que foi
encaminhado questionamento que deve ser respondido no prazo de cinco dias referente a programas
sociais mantidos nos anos de 2019/2020. Será feita resposta para o MP relatando que nestes anos não há
lembrança de nenhum projeto que tenha beneficiado programas sociais, mas, todos sabem que existe o
programa de bolsa de estudos, que é um programa antigo então irá responder que em 2019 e 2020 não
tramitou nenhum programa, porém, que esta resposta pode ser dada com maior certeza pela
administração pública. Dando continuidade a ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em votação o pedido
de urgência ao PL nº 19/2020. Após acordo, foi aceito o pedido de urgência simples, que colocado em
votação foi aprovado por unanimidade.O PL nº 19 permanece com as comissões. Votação dos
requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar,
o Presidente convoca para a centésima décima primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 01 de junho de 2020, às dezenove horas na sede
da Câmara Municipal. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que
aprovada, é assinada pelos presentes._________________________________________________________
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