
 

 

 

 

 

ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 17 DE JUNHO DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e trinta e cinco minutos, havendo número regimental, o Presidente declara 
aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson 
Augusto do Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz 
(MDB),Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), e Reginaldo Marques 
dos Santos (MDB).  Ausente o vereador Welington dos Reis dos Santos (MDB), tendo justificado 
sua ausência por motivo de luto na família. Antes de iniciar o pequeno expediente o Presidente 
cumprimentou todos os presentes, aos ouvintes da rádio difusora e aos que acompanham a 
sessão pelas redes sociais. Aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura: 
Projeto de Lei nº 14/2019 que "Institui o regime especial de trabalho no âmbito das Escolas 
Municipais e dá outras providências". Convites: 1 - Da administração municipal para participar de 
mutirão de pintura da quadra de esportes do Bairro Chapadão; 2 - Do Deputado Coronel Henrique 
para Audiência Pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria no dia 19/06 às 15:00 horas 
na ALMG; 3 - Da ALMG para debate público com o tema: " Energia de fontes renováveis", no dia 
25/06 às 13:30 horas o qual será exibido ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa. Informado 
pelo Presidente: 1 - Foram encaminhados à Câmara os balancetes contábeis do executivo 
referente aos meses de março e abril de 2019; 2 - Estão sobre as mesas cópias de respostas de 
ofícios e requerimentos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, sugeriu o envio 
de ofício do Plenário ao Presidente do Sindicato Rural parabenizando pela realização de 
torneio leiteiro e prova de marcha ocorrido recentemente no Parque de Exposições. 
Parabenizando também toda diretoria deste Sindicato, bem como, os demais parceiros e 
toda comunidade que direta ou indiretamente apoiaram o evento. A sugestão foi acatada. 
Informado pelo Presidente que com a realização desse tipo de evento estão fazendo o município 
voltar a suas origens. Parabenizou o vereador Marcio Andrade que participou do torneio leiteiro e 
conseguiu o primeiro lugar. Parabenizou também os demais participantes. Continuando o 
Presidente fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo a manutenção da 
estrada sentido Tebas com a máquina patrol, tendo em vista, recebimento de reclamações 
as quais informam que a situação da estrada está crítica. Em aparte o vereador Evair Pereira 
informou que nesta data havia máquina fazendo manutenção na referida estrada. O Presidente 
manteve o requerimento.  Em relação ao mutirão para pintura da quadra do Bairro Chapadão, o 
Presidente informou que havia solicitado isso há algum tempo, e o prefeito, juntamente do vice e 
da servidora Juliana Vidigal, conseguiram a tinta, e sugeriram de fazer o serviço conforme 
realizado na Policlínica Municipal e no Velório. Tendo o Presidente se comprometido em convidar 
moradores do Bairro para ajudar e solicitado aos vereadores que se alguém puder ir também será 
de grande valia. Sobre o incêndio com a patrol do município, relatou que fica indignado de saber 
que há pessoas que fazem postagem em redes sociais, vibrando e comemorando o ocorrido. 
Relatou que a situação financeira de todos os município mineiros está muito difícil, que os 
administradores estão se esforçando para permanecer em dia, e mesmo assim existem pessoas 
que estão vibrando com uma situação que quem vai perder é a população, pois, perdeu uma 
máquina e irá gastar para adquirir outra, ou seja, são duas percas. Disse achar muito triste saber 
de pessoas que comemoram a desgraça da outra, pois, isso não leva a lugar nenhum, uma vez 
que tão neste mundo de passagem. Que gostaria de ver um ajudando o outro, ainda mais no 
cargo que estão ocupando, tendo questionado os motivos das comemorações. Dito pelo vereador 
Reginaldo que neste caso o cidadão comemorou sua própria desgraça, visto que ele também 
perde com o acidente ocorrido. O Presidente concordou, e lembrou que o valor gasto para adquirir 
outra máquina poderia ser gasto com saúde, educação, etc., inclusive esta pessoa que 
comemorou poderia usufruir disso. Sobre os projetos de leis, o Presidente ressaltou que em sua 
opinião os presidentes de comissões, deveriam convidar o prefeito, vice e diretores de 
departamentos e se reunirem logo, para que verificassem qual é a possibilidade, visto que há uma 



 

 

 

 

 

expectativa dos interessados, pois, fala sempre que a alma da administração é o funcionário 
público, o qual se trabalhar contente e satisfeito com certeza terá melhor desempenho. Solicitou 
as comissões que convoquem quem tiver que convocar para analisarem os projetos até mesmo 
para amenizar as expectativas dos servidores. Enfatizou que estão nesta Casa para aprovar o que 
for melhor para cada um, porém, que seja com igualdade para todos os servidores. Após o 
vereador EVAIR PEREIRA relatou que o evento ocorrido no parque de exposições foi muito bom 
e satisfatório. Comentou que por motivos particulares não manteve presença constantes no local, 
mas, gostaria de parabenizar, lembrando que os vereadores também fizeram sua parte quando 
doaram o prêmio para o torneio leiteiro. Parabenizou o vereador Marcio Andrade por vencer o 
referido torneio. Após lamentou o triste episódio do incêndio ocorrido com a máquina patrol do 
município. Disse ter sido uma grande perda para o município, que todos sabem que o operador 
que estava trabalhando com a máquina é uma pessoa responsável, lembrando que todos os 
operadores que a prefeitura têm são responsáveis e que o ocorrido foi mesmo um acidente, que 
da mesma forma que aconteceu com esta máquina pode acontecer com qualquer outra. Relatou 
que com duas máquinas já estava um pouco difícil, e após o incêndio a situação fica ainda um 
pouco mais difícil. Comentou que como vereador tem a obrigação de ajudar na administração e 
por isso, sugere ao prefeito que como há dois operadores de máquina no município que possa ser 
feito rodízio entre eles de 12x36 horas de trabalho, desta forma a máquina trabalharia um pouco 
mais e seria ótimo porque iria suprir ao menos um pouco a falta deste maquinário. Salientou 
também que todos sabem que existem convênios entre municípios, apesar de somente Fortaleza 
fazer, Passos nunca fez nada por Fortaleza, e diante da situação o prefeito possa dar mais 
prioridade ao município, visto que, a máquina incendiada teve praticamente perca total. Disse 
saber que existem convênios os quais neste momento devem ser deixados de lado devido a 
grande necessidade que existe dentro do município de Fortaleza e se algum dia o município tiver 
resolvido todos os problemas relacionados as estradas, este vereador não vê problema algum em 
ajudar desde que haja convênio. Tendo o vereador optado por encaminhar requerimento ao 
executivo para que seja verificada a possibilidade de rever a carga horária dos operadores 
da patrol e se possível seja modificado para 1x36 horas, para não haver ociosidade, 
lembrando que esta solicitação se dá em face de que estão sendo feitas algumas 
modificações de carga horária em alguns setores da prefeitura. Ressaltou que firmar 
convênio com a AMEG é uma boa alternativa, porém, para isso, devem ser pagos quase cinco mil 
reais por mês para fazer parte da associação, e talvez este valor possa ser revertido em horas 
extras aos funcionários para que trabalhem mais na máquina, assim como, em manutenção da 
máquina, dando mais condições para os operários trabalharem as doze horas. Falou que a AMEG 
seria uma boa alternativa se o município não tivesse outra, pois, além de pagarem por mês, 
também é paga certa quantia por hora e por isso, o vereador entende ter alto custo diante da 
situação do município. Em relação aos projetos em trâmite quanto a modificação de carga horária 
de alguns setores, o vereador relatou que de acordo com o assessor jurídico, será feita reunião de 
comissão e convidar o prefeito e o procurador jurídico para que esclareçam algumas divergências 
que existem nas proposições, inclusive algumas colocações que talvez por falta de atenção ao 
elaborar pode ter passado desapercebido, e então, que possam colocar esta situação em comum 
acordo e ao final o que for o melhor e decidido, os vereadores estão nesta Casa para aprovar ou 
se for o caso orientar o prefeito a maneira correta de se fazer, visto que a Câmara é uma Casa de 
Leis. Enfatizou que os projetos de leis podem ser apresentados pelo prefeito, vereadores ou 
população e normalmente o ideal é que seja apresentado com embasamentos legais visando 
facilitar, porque as vezes o executivo tem uma vontade de fazer algo pelo funcionário, mas, antes 
disso deve saber se é legal porque quando encaminha algo como os projetos para a Câmara, 
criam expectativa grande nos funcionários. Questionou qual funcionário não quer melhora no 
trabalho  e por isso os responsáveis por encaminhar os projetos para a Câmara devem analisar 
melhor a situação antes de levar o fato ao conhecimento dos servidores para que os mesmos não 
fiquem frustrados como já houve casos. Salientou que não está dizendo que é o caso dos projetos 
em trâmite, pois, ainda irão ser analisados, mas, gostaria de pedir um pouco mais de atenção e 
também que não brinquem com os sentimentos dos funcionários. Deixou claro que os projetos 



 

 

 

 

 

estão na Câmara, mas, que o prefeito e o procurador jurídico não têm certeza se serão 
aprovados. Que esta é a dúvida e vários servidores já procuraram este vereador pois, foram 
informados que a aprovação vai depender dos vereadores, porém, o vereador entende que não é 
assim, pois, quando se é prefeito e conta com a assessoria de um procurador jurídico, existe a 
certeza de que o projeto elaborado é legal e que ao passar pela Câmara os vereadores irão 
aprovar. Disse não saber o motivo de criarem expectativas aos servidores, que talvez sejam para 
que os funcionários cobrem esta questão do legislativa, apesar de que os servidores são 
capacitados o bastante para entender que isso já passou pela Câmara uma vez e voltou agora 
novamente, porém, gostaria de deixar claro mais uma vez que as comissões irão se reunir e o 
prefeito estará junto. Tendo o vereador lembrando que na última conversa o prefeito retirou o 
projeto, e por isso entende que as novas proposições devem ser analisadas, pois, os vereadores 
Denilson Nascimento e Helio Justino também são servidores públicos e a Câmara jamais em 
momento algum será contra o que for bom para os servidores e para o povo. Que se algum 
vereador agir desta forma, estaria totalmente contra aquilo que o mesmo prega quando vai pedir o 
voto. Novamente solicitou aos servidores que fiquem tranquilos porque o que será analisado pelos 
vereadores é o que é melhor para os mesmos, pensando também no melhor para o município, 
mas, a princípio, no que é melhor para o servidor para que não seja prejudicado em momento 
algum futuramente. Sobre questionamentos de já terem sido  votados estes projetos o vereador 
relatou que aprovações precipitadas nem sempre dão certo, que o melhor é analisar, nem que 
demore um pouco, mas, que também não traga problemas futuros. Em seguida o vereador 
MARCIO ANDRADE lamentou a perca da patrol do município porque com certeza agora o que é 
resta é somente a conquista de outra porque a parte queimada foi a parte mais valiosa da 
máquina, e a sorte foi não ter machucado o operador que é um bom funcionário. De maneira geral 
questionou se os equipamentos do município estão prontos ou adaptados com equipamentos de 
segurança para facilitar ao operador caso ocorra algum incêndio ou qualquer outra situação. 
Comentou que muitas das vezes não dá tempo mesmo que o operador queira fazer algo para 
tentar evitar, devido a proporção tomada pelo fogo. Questionou novamente se os veículos e 
equipamentos do município estão todos preparados e em dia. Disse que a administração deve 
tomar certos cuidados e que não devem culpar ninguém, mas, devem usar o acidente ocorrido 
como exemplo visando evitar outros, que analisem e usem isso como experiência, para que não 
haja outra perca. Em aparte o vereador Evair Pereira relatou que estes equipamentos são 
importantes para a própria segurança do operador. O vereador Marcio concordou e disse que há 
casos que o operador pode tentar apagar o fogo com extintor, mas, não irá conseguir. Questionou 
se estão sendo feitas as vistorias necessárias, ou se estão parando os veículos conforme 
necessidade na época correta para que seja dada manutenção, pois, se um incêndio é iniciado e 
há vazamento de óleo e graxa, com certeza o referido incêndio vai ficar pior. Ao final disse que 
não estão justificando o que aconteceu e sim simplesmente tentando aprender com o fato ocorrido 
para que não aconteça de novo. Em seguida com a participação do vereador Evair Pereira fez 
requerimento ao executivo requerendo seja pagas horas extras aos servidores que seguem 
turnos, e trabalham sábados, domingos e feriados.  Relatou que entende que o prefeito esteja 
preocupado com os funcionários tendo em vista querer mudar o horário de trabalho dos mesmos. 
Questionou sobre o pagamento acima citado tendo em vista o referido vereador entender ser 
obrigatório, e se  prefeito está muito preocupado com a carga horária dos servidores, o mesmo 
deveria pagar as referidas horas extras para depois fazer as mudanças. Em relação a mudança 
de carga horária de alguns setores, o vereador Marcio disse que irão estudar os projetos, inclusive 
foi proposto pelo colega Danilo a realização de audiência pública, ouvir os servidores e o 
posicionamento do sindicato da categoria sobre favorecer uma classe e não favorecer outra, ou 
ainda se vai favorecer todas. Relatou que ninguém está dizendo se é contra ou a favor, que irão 
estudar caso a caso e dar um tratamento correto porque a Câmara é uma Casa de Leis e por mais 
que irá beneficiar um ou outro, os vereadores devem fazer ou tentar fazer da melhor maneira. 
Enfatizou que não dá para tapar o sol com a peneira e agir somente para agradar e sim devem 
olhar a legislação. Comentou que muito lhe assusta, porque há um ano o prefeito retirou projeto 
neste sentido, brigou e disse que não cederia a esta mudança de forma alguma e neste ano 



 

 

 

 

 

mudou de ideia, tendo questionado o porque, e então, o vereador entende que é preciso 
conversar. Após o vereador Marcio Andrade comentou sobre resposta de requerimento do 
executivo relativo ao atendimento do psicólogo, a qual informa que o médico está no PSF para 
atender quem quer que seja, ou seja, todos, mas, o vereador frisou que estão falando sobre o 
atendimento do psicólogo nas escolas, ou até mesmos para crianças que residem na zona rural e 
não tem como vir à cidade no período da tarde, e as vezes o ideal seria adaptar o profissional 
para que o mesmo atenda na zona rural ou trazer a criança para ser atendida na cidade, e é isso 
que o município está precisando, então, que o prefeito tenha um pouquinho de sensibilidade neste 
tipo de monitoramento, mas, o vereador frisou que na resposta consta que a administração fará de 
tudo para que os atendimentos aconteçam. O vereador comentou ainda que na resposta voltaram 
a citar sobre o psicólogo do CRAS, mas, volta a falar que entende que se uma criança está com 
problemas psicológicos, a família está com vulnerabilidade e então necessita de 
acompanhamento  e se a família não encontra-se cadastrada que seja feito o referido cadastro e 
avalie a situação. Continuando, também parabenizou o presidente do sindicato rural, tendo a 
prefeitura participado junto do evento. Sobre o torneio leiteiro disse ter sido muito bom, que não 
houve muita participação, mas, isso porque foi o primeiro, porém, serão realizados mais eventos 
neste sentido e na opinião do vereador isso eleva o nome da cidade e dos produtores. Falou 
também sobre a realização da prova de marcha cujo responsável foi o cidadão Adriel Tayson 
juntamente do Sr. Toninho Ferrador. Tendo sido sugerido o envio de ofício do Plenário ao Sr. 
Adriel Tayson parabenizando pela realização de prova de marcha no dia 15/06 no parque de 
exposições. Solicitando sejam estendidos os cumprimentos ao apoiador conhecido como 
Toninho Ferrador, que sempre contribui bastante para a realização deste tipo de evento.  A 
sugestão foi acatada. O vereador Marcio comentou ainda sobre a visita do deputado Emidinho 
Madeira que participou do evento, cumprimentando pela realização. Disse que a participação do 
deputado foi interessante pois, esteve presente para falar do programa mais genética, que no 
momento o vereador lamentou pois este programa é de sua vontade há muito tempo, mas, até o 
momento não havia sido realizado, tendo ao final o vereador solicitado que seja dada sequência 
no referido programa. Sobre a realização do evento no parque de exposições o vereador ficou de 
buscar todos os nomes dos parceiros e apoiadores, pois, posteriormente gostaria de oficializar e 
agradecer as empresas e patrocinadores, pois, são estes que estão ajudando para que eventos 
deste tipo aconteçam na cidade. Citou nomes de alguns e disse que assim que estiver com a lista 
em mãos irá encaminhar ofício aos mesmos. Em seguida o vereador Marcio Andrade fez 
requerimento ao executivo para que seja estudas a possibilidade de instalar hot spot - 
internet gratuita em todas as praças municipais. Comentou que o município já não está longe 
desta questão, que estão falando de uma nova era e de tecnologia, lembrando que os custos da 
aparelhagem para cada praça são pequenos, girando em torno de duzentos reais por cada praça. 
Em relação aos projetos de leis, relatou que os vereadores irão avaliar e por não haver nenhuma 
decisão sobre as matérias, não irá entrar no mérito. Ao final relatou que estão aguardando 
resposta do prefeito de uma solicitação que o mesmo lhe fez para que verificasse a possibilidade 
de o CEMEI voltar a funcionar em dois horários, de manhã e a tarde, pois, mostrou ao prefeito que 
o custo para isso era baixo e que voltasse a funcionar a tarde pelo menos até em 2020, porque 
depois haverá audiência pública para resolver a questão deste horário. Mas, o prefeito não 
encaminhou resposta conforme se comprometeu, tendo o vereador feito requerimento ao 
executivo neste sentido, visto que o mesmo ficou de responder até nesta data e isso não 
aconteceu. Solicitou que o requerimento fosse encaminhado se possível em 18/06, tendo em 
vista a urgência da situação. No uso da palavra o vereador DENILSON NASCIMENTO também 
lamentou fato ocorrido com a máquina da prefeitura, inclusive viu várias pessoas comemorando e 
achando bom e na realidade isso é triste de ver tendo em vista ser um prejuízo para o município, 
prejuízo para toda população, e fica triste de ver o ocorrido independente de quem esteja na 
administração não podem torcer contra, e sim torcer para as coisas fluírem e caminharem, mas 
infelizmente ainda há pessoas com pensamentos maldosos no município. Disse esperar que o 
executivo consiga outra máquina, disse ainda que há informações de que já está encaminhada 
esta questão através de emenda parlamentar de um deputado, conforme fala do prefeito de 



 

 

 

 

 

alguns dias atrás. O vereador desejou que consigam logo outra máquina para suprir tal perda. 
Sobre os projetos de leis em trâmite, disse que serão que ser bastante discutidos, inclusive 
conforme proposto pelo vereador Danilo talvez a realização de audiência pública com os 
servidores para tentar chegar na melhor forma possível para que ninguém fique prejudicado. 
Falou da complicação quando o assunto a modificar carga horária e salários dos servidores e para 
discutir estes projetos com certeza primeiramente irão se reunir com o prefeito e seu procurador 
para após se possível fazer a referida audiência. Em seguida parabenizou o presidente do 
sindicato rural e demais organizadores e parceiros da prova de marcha e torneio leiteiro. Solicitou 
que continuem promovendo eventos resgatando a cultura do município, lembrando que o sindicato 
rural é a peça chave para que possam retornar com a realização de alguns eventos, uma vez que 
o município não tem condições financeiras para arcar com os mesmos. O vereador Denilson frisou 
que o povo fortalezense quase não tem lugares de lazer e que este povo gosta muito de festas. 
Dando continuidade o vereador Denilson Nascimento com a participação do colega Marcio 
Andrade fez requerimento ao executivo requerendo informações sobre a instalação de 
câmeras de segurança no município, tendo em vista, emenda parlamentar do deputado 
Antonio Carlos Arantes. Em resposta o vereador Marcio esclareceu que a emenda está para ser 
paga, porém, é de acordo com o requerimento para saber como está o andamento. Enfatizado 
pelo vereador Denilson que esta instalação será mais um ponto de segurança para o município 
visto que irá ajudar no monitoramento. Após o vereador REGINALDO SANTOS relatou que já é 
triste ver o município perder um equipamento, porém, é mais triste ainda ver vídeo de uma pessoa 
na internet comemorando perca do referido equipamento é muito difícil. Disse que a mentalidade 
de uma pessoa desta é lastimável, que é muito difícil de explicar, pior ainda, comentar sobre uma 
atitude desta. Relatou que a pessoa que faz um vídeo comemorando pensa que a perca é da 
prefeitura, mas, mas na realidade a perda é de toda a população fortalezense. Falou sobre 
exigências da população, e disse que todos sabem das atuais situações financeiras do município, 
e uma pessoa comemorar a perca de um equipamento daquele que custa quase quinhentos mil 
reais é muito triste. Lembrando que o município não compra coisas usadas, visto organizar 
documentos, fazer licitação para adquirir onde o valor for menos. Em relação ao vídeo divulgado, 
as pessoas que viram e tem sã consciência em momento algum irão se divertir com o acontecido, 
e aqueles que pensam em prol do município nunca darão razão àqueles que divulgaram o vídeo e 
ainda comemoraram a tragédia. Falou sobre os altos valores das peças  e pneus da 
motoniveladora. Em relação aos equipamentos de seguranças dos maquinários citados pelo 
vereador Marcio Andrade, relatou que atualmente muitos equipamentos que saem de fábrica já 
possui extintor, já nos equipamentos mais antigos existe a possibilidade de instalar o mesmo,e 
isso é denominado sistema anti-chama. Relatou que buscou explicações com que entende do 
assunto, e soube que não gostam muito de utilizar o extintor visto que o pó químico danifica muito 
os equipamentos. Tendo o vereador questionado se não é melhor danificar algumas peças as 
quais terão custos mais baixos para serem substituídas do que perder todo o equipamento em um 
incêndio por exemplo. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade relatou que o sistema anti-
chama é mais caro mas, talvez um extintor seja capaz de atender num princípio de incêndio. 
Sobre o evento o vereador Reginaldo disse que a festa estava bem organizada, e que além do Sr. 
Toninho Ferrador conhecer várias pessoas da região e o mesmo influencia a participação de 
vários cidadãos. Citou alguns aras que participaram, discorreu sobre eles e suas grandes 
competições em eventos de grande porte. Falou também dos altos custos para participarem da 
prova, pois, há gastos inclusive com veterinários que acompanham o animal, em troca apenas de 
prestigiar uma cidade da qual estão lutando para tentar voltar a fazer eventos que trazem de volta 
a cultura da cidade. Disse que o valor da premiação era baixo, visto o nível dos cavalos e o nível 
de outros campeonatos disputados pelos mesmos e por isso entende que vieram para prestigiar o 
evento, assim como vários. Parabenizou o vereador Marcio por vencer o torneio leiteiro, assim 
como os demais participantes. Salientou que não devem entrar numa competição pensando que 
irá vencer. Sobre a ideia do vereador Marcio de buscar informações dos apoiadores para 
encaminhar ofício agradecendo, disse ter sido ótimo, pois, quem esteve no local acompanhando 
todos os dias foi possível ver a luta e também que os custos não foram poucos. Citou que a 



 

 

 

 

 

Agromap encaminhou um técnico na sexta - feira para montar a ordenha a qual foi emprestada 
para o torneio leiteiro, e no dia seguinte estiveram no parque representantes do laticínio Jussara  
os quais trouxeram brinde e prêmios para o leilão, assim como no dia do evento montaram 
barraca e serviram tira gosto para a população, lembrando também que o SICOOB participou e 
também forneceu brindes, bem como, a Casmil. Ao final pediu a Deus que dê muita força e saúde 
a todos aos organizadores e a todos que participaram, pois, a partir do momento que o cidadão 
passou o portão da exposição para dentro, o mesmo foi um apoiador do evento. Agradeceu a 
todos que participaram diretamente da organização e do evento e dos participantes indiretos, pois, 
sem eles não existe festa.Parabenizou também por ter sido três dias de festa com a presença de 
muita gente sem nenhuma discussão e sem nenhuma desavença, demonstrando ser um exemplo 
de confraternização e festa. Após falou o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ o qual 
cumprimentou todos os presentes e disse que a festa realizada pelo sindicato foi a primeira e que 
começaram com o pé direito, porque foi bem projetada. Pediu a Deus que a próxima seja ainda 
melhor e que a cada ano que passe possam conseguir sempre melhorar.Em seguida lamentou o 
acidente ocorrido com a patrol do município, dizendo que não podem culpar ninguém e que 
infelizmente é uma perca grande para a comunidade, pois, as estradas já estavam precisando de 
uma boa manutenção, mas, depois do incêndio o município conta apenas com uma máquina, e 
por isso, entende que a administração deverá firmar convênio com a AMEG ou outra entidade que 
possa apoiar e adiantar os trabalhos. Comentou que outra situação que o deixa preocupado são 
os projetos encaminhados pelo executivo, da forma que vieram, pois, os vereadores estão nesta 
Casa Legislativa para fazer o melhor para o servidor, o município e para o progresso da cidade. 
Disse que pode ser que um projeto prejudique algum setor e beneficiar outro, porém, em seu 
entendimento todos os funcionários são iguais, todos tem a mesma dedicação, carinho e 
responsabilidade com seu trabalho, e por isso, os vereadores devem fazer uma avaliação e uma 
análise com o prefeito para que ninguém fique magoado porque este não é o objetivo dos 
referidos vereadores. Em seguida o vereador DANILO OLIVEIRA ratificou ofício aprovado em 
nome do Plenário o qual parabeniza o presidente do sindicato rural e sua equipe que realizou o 
evento, assim como, todos os parceiros e a comunidade, pois, conforme falado pelo vereador 
Reginaldo disse, sem o povo não tem festa. Parabenizou todos os participantes do torneio leiteiro, 
destacando os nomes dos quatro primeiros colocados, parabenizou os demais participantes e 
disse que a cidade está voltando as suas origens, investindo no campo, no produtor rural. Disse 
acreditar que através do programa plantando o presente para colher o futuro, ou seja, o projeto de 
doações de mudas de café, possa contribuir também a melhoria e aumento do trabalho rural no 
município como era anteriormente. Desejou que o poder executivo com o apoio da Câmara 
possam fazer com que estes projetos venham a dar frutos, pois, conforme dito pelo deputado 
Emidinho Madeira e pelo atual prefeito municipal, talvez nesta legislatura não sejam colhidos os 
frutos destes programas, mas, estão plantando no presente um futuro melhor para a comunidade 
e nesta esteira, o programa mais genética também, em que o referido deputado esteve no 
município ressaltando, conforme dito pelo vereador Marcio que tal projeto é muito benéfico ao 
pequeno produtor rural, visto que irá melhorar sua produtividade, trazendo maior valor agregado a 
sua economia familiar. Relatou que em Fortaleza há grande número de sitiantes e com o 
programa mais genética daqui uns anos irá melhorar a produção leiteira. Parabenizou mais uma 
vez e deixou claro que os vereadores desta Casa de Leis estão sempre no intuito de serem 
parceiros. Com relação ao projeto de lei nº 07/2019, LDO/2020, ressaltou sobre a audiência 
pública que foi realizada no dia 13/06 às 19:00 horas, parabenizou a presença do contador e do 
procurador jurídico do município, lamentou a não participação da sociedade civil organizada 
porque o objetivo era colher sugestões de emendas e melhorias com vistas a elaboração do 
orçamento participativo, pois, um de seus pilares é a efetiva participação da comunidade. Disse 
acreditar que quando forem votar a LOA, será feito novamente convite a comunidade, a todo 
cidadão fortalezense, bem como, a toda sociedade civil organizada, e acredita que os membros 
de conselhos, assim como, as igrejas da cidade possam dar sua contribuição, assim como, as 
pastorais possam trazer demandas para que os vereadores possam elaborar emendas que 
venham melhorar estas peças orçamentárias, lembrando que a LDO e a LOA são instrumentos de 



 

 

 

 

 

planejamento que vão definir os programas e metas de governo para 2020 e para isso estas 
ações e programas tem que estar contemplados na LDO e na LOA. Sobre os projetos de leis que 
tramitam nesta Casa, citou as numerações e o preâmbulo de cada um e disse que os mesmos já 
foram encaminhados para as comissões, e conforme os vereadores que lhe antecederam na fala, 
gostaria de dizer que também é de acordo que se reúnam com o executivo, o vice-prefeito e os 
diretores de departamentos, para que se posicionem se a redução desta carga horária vai 
impactar na qualidade de serviços prestados a comunidade. Disse que teve a oportunidade de n 
esta data conversar com uma servidora da usina de reciclagem, tendo colocado para a mesma 
que os vereadores irão analisar  o projeto da melhor forma possível, que irão verificar junto aos 
responsáveis pelos departamentos e se for necessário, que seja feita audiência pública para que 
todos os servidores possam dialogar. Relatou que como vereadores, não antecipam votos, pois, 
necessitam de averiguar o projeto e verificar se estas proposituras estão de acordo com a 
legislação em vigor e se vão impactar em alguma redução dos serviços. Comentou que fazendo 
uma análise superficial do projeto de lei nº 14, verifica que esta mudança não é definitiva, pois, o 
art. 3º traz uma condicionante para a redução de quarenta para trinta horas, que seria adotar o 
turno único, no momento em que há discussão com abaixo assinado de alguns pais reivindicando 
o atendimento de alunos no turno vespertino. Então, que possam dialogar com a comunidade e 
com os servidores sobre o projeto. Falou que a justificativa do projeto também tem sua relevância 
porque em virtude de ter adotado turno único, há servidores que estão na escola sem aluno e o 
objetivo destes profissionais é atender os usuários, ou seja, os alunos, então, não há motivos para 
que os funcionários permaneçam na escola com sua carga horária sem a realização de seus 
trabalhos, então que possam dialogar com todos e também com o Sindicato. Usou da palavra o 
vereador HELIO DOS SANTOS parabenizou o vereador Marcio por vencer o torneio leiteiro. 
Questionou sobre o envio de ofícios tendo em vista realização do evento. Esclarecido pelo 
Presidente que para o Sindicato seria enviado um ofício parabenizando toda a equipe, e que 
buscaria informações sobre os demais apoiadores para que fossem encaminhados ofícios 
individuais. Após o vereador Helio fez requerimento a presidente do conselho de esporte, 
Sra. Juliana Vidigal, requerendo que quando houver algum jogo de futebol no Estádio Tio 
Veio, que deixem aberto o portão próximo da Igreja Nossa Senhoria Aparecida, tendo em 
vista, reclamações de que o mesmo tem ficado fechado. Sobre os projetos em trâmite disse 
entender que ele e colega Denílson Nascimento, não votam por serem servidores públicos, tendo 
entendido que os mesmos irão permanecer com as comissões. Antes de encerrar a reunião o 
Presidente convidou todos os presentes, ouvintes, e todos da comunidade para participarem do 
terço de São Pedro, no dia 29/06 às 19:00 horas na quadra de esportes.  Não havendo mais 
assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: 
Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não 
havendo mais nada a tratar o Presidente convoca para a octogésima terceira reunião ordinária da 
terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 01 de julho 
de 2019, às dezenove horas na Câmara Municipal, exclusiva para votação da LDO/2020, na 
oportunidade convocou também para a octogésima quarta reunião ordinária, a qual será exclusiva 
para votação da prestação de contas do município exercício 2017. Após declara encerrada esta 
reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos 
presentes._____________________________________________________________________ 
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