ATA DA CENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 16 DE MARÇO 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), Reginaldo Marques dos Santos (MDB) e Welington dos Reis dos Santos (MDB). Colocada
a disposição a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi aberto o
PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: LEITURA: Sugestão de cidadã fortalezense a qual cita
que a população coloca fogo nos quintais, que as diversas gripes e o corona vírus a fumaça causa ainda
mais problemas respiratórios. Tendo solicitado fosse realizada campanha de conscientização visando
evitar seja colocado fogo em quintais, pois, há muitas pessoas com problema respiratórios e isso pode
complicar. INFORMATIVOS: Estavam sobre as mesas: 1 - Convite para debate público federalismo em
risco no dia 18/03 às 09:00 horas em B.H, o qual foi cancelado devido a pandemia do corona vírus; 2 Convite para o evento governança pública e compliance estatal no dia 31/03 às 08:00 horas no TCE/MG;
3 - Comunicado da ALMG em relação aos procedimentos e regras para prevenir a infecção e propagação
do corona vírus naquela Casa; 4 - Se encontram no mural da Câmara novas numerações de portarias e
decretos do executivo; 5 - Que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos.
Após foi aberto o GRANDE EXPEDIENTE, O VEREADOR MÁRCIO ANDRADE sugeriu fosse feito
requerimento do Plenário ao executivo requerendo juntamente da diretora do departamento de
saúde seja elaborada campanha visando reduzir ou acabar com as queimadas ocorridas nos quintas
das residências, conforme sugestão recebida por cidadã fortalezense. Sugerindo que tendo em vista
contrato firmado com a Rádio Difusora seja feita propaganda em relação ao assunto na referida rádio,
pois desta forma a conscientização chegará até várias pessoas que propagarão a campanha. A
sugestão foi aceita. Em seguida comentou a respeito de transporte de atletas feito pelo município,
atletas esses cujo técnico responsável é o cidadão conhecido como "Teba". Relatou que este time joga
fora do município e tiveram problema quanto a comportamento de atleta, e por isso, este transporte
não está mais sendo feito e os demais atletas não estão participando de disputas fora do município.
Relatou que atualmente todos sabem da questão da pandemia do corona vírus e das precauções que
vão ser tomadas. Fez requerimento com a participação dos vereadores Evair Messias e Reginaldo
Marques ao executivo requerendo que junto do responsável pelo time, não permita participar dos
campeonatos aquele atleta que tem trazido desordem e atrapalhando os demais atletas. Esclareceu
que não tem nada contra nenhum atleta, mas, se o mesmo está indo para algum lugar para praticar
esporte, este não deve fazer uso de nenhuma coisa errada, conforme disseram que aconteceu.
Enfatizou que se esta situação existe, o atleta deve ser punido e não o time todo. Requer seja feito
controle com o responsável do time para que o atleta em questão seja retirado do time ou que então
tenha uma conversa com o mesmo informando as regras a serem seguidas e que se tal atleta quiser

fazer algo que não seja permitido que faça em outro horário e não dentro do horário dos jogos ou até
mesmo dentro do veículo que transporte os atletas e caso persista, então que o atleta em questão
seja cortado do time. Por sugestão do vereador Evair Pereira requer que este cidadão não seja
excluído e sim recuperada para que possa continuar fazendo parte do grupo de jogadores. O vereador
Marcio disse que o colega Reginaldo falou com o prefeito a respeito do assunto o qual ficou de
conversar com o Sr. Teba para tentar resolver mas este vereador optou por fazer em forma de
requerimento, tendo em vista, ter sido reivindicação dos demais atletas. Em relação a operação tapa
buracos que vem sendo feita na cidade, disse que está achando bom porque resolve o problema, mas,
gostaria de fazer apenas um comentário, pois, entende que a prefeitura deveria solicitar aos servidores
responsáveis pelo setor que fizessem limpeza dos locais antes, porque as vezes a parte do meio do
buraco está fundo e as laterais rasas, daí a massa asfáltica no meio fica alta e na lateral fina e com a
passagem dos veículos tal lateral se quebra quando a mesma seca e o buraco volta a acontecer mais
rápido. Relatou que deveria haver uma uniformidade da profundidade do buraco para que a massa
asfáltica seja colocada na mesma quantidade e isso fará com que a mesma não fique quebradiça. Falou
que a empresa está fazendo seu papel que é jogar a pinche, mas, a referida limpeza deveria ser feita
pela prefeitura para ser ter um serviço que dê menos problemas. Em resposta o Presidente relatou que
na verdade a empresa é que deve fazer este tipo de serviço e que as vezes não está havendo fiscalização
e acompanhamento. Dito pelo vereador Marcio que a prefeitura deveria colocar um funcionário para
participar e ser for preciso também fazer algo, porque a parte fina se quebra e se dissolve, tendo o
vereador Evair Pereira dito que se quebrar irá infiltrar água. O vereador Marcio disse que é somente
conversar para que a situação se resolva até porque a prefeitura conta com pessoas competentes
inclusive da própria cidade que tem conhecimento da atividade e precisa dar um apoio para que dê tudo
certo.Após fez requerimento com participação do vereador Helio Justino requerendo a limpeza de lote
próximo/ao lado da residência da Sra. Ana do Guilherme, o qual se encontra muito sujo. Que já
falaram na prefeitura e com o proprietário. Requer seja verificada a condição de ou a prefeitura fazer
a limpeza ou solicite ao proprietário que a faça, visando resolver o problema, pois, como está oferece
riscos, visto a proliferação de insetos na residência da Sra. Ana. Em seguida fez requerimento ao
executivo requerendo a construção de banheiro social no Estádio Tio Veio, bem como, seja colocado
do lado de fora um bebedouro de água gelada, para atender tanto os atletas quanto os cidadãos que
vão ao local assistir os jogos, caso não seja possível instalar bebedouro, que seja colocada ao menos
uma pia que possa fornecer água tratada aos que estão no Estádio. Justificou que esta solicitação se dá
porque no Estádio não existe local para tomar água e nem sempre há vendedores ambulantes no
Estádio. Lembrou que existe torneira dentro do campo mas de fora não tem nada. Após comentou que
devido ser um projeto de interesse da população, da administração e dos vereadores, a respeito da
geração de emprego em nosso município, em relação a área onde se localiza o antigo barracão da
ASSOCIART. Tendo o vereador Marcio Andrade solicitado aos vereadores que votassem a urgência
deste PL, pois, assim não precisam esperar a primeira reunião de abril para votar o mesmo em
segundo turno, visto ser um projeto simples, somente desafetação de área, revogação de uma lei que

autorizava para a ASSOCIART a qual encerrou suas atividades. Tendo os vereadores concordado em
votar a urgência do projeto. Após disse que junto de alguns vereadores fez requerimento ao executivo
solicitando fossem colocados seguranças nos banheiros masculino e feminino da Praça da Matriz em
dias que tivessem eventos, e em resposta o prefeito disse que já está colocando, mas, este vereador não
entende que esteja colocando estes profissionais nos referidos banheiros porque em um dos últimos
eventos realizados ocorreu problema,e por isso o vereador acha que o prefeito não entendeu a
solicitação contida no requerimento. Tendo reiterado o requerimento explicando ao prefeito que
quando for haver eventos na cidade, que forem contratar seguranças, que sejam colocados
seguranças específicos, um no banheiro masculino e outra no banheiro feminino para evitar qualquer
tipo de abuso e até mesmo vandalismos. Esclarecido pelo vereador Reginaldo que o que o vereador
Marcio quer dizer é que possam usar dois dos profissionais já contratados e cada um fique num
banheiro, pois, uma pessoa armada, igual como ultimamente tem vindo, transmite mais respeito.
Continuando relatou que onde está localizado o viveiro de mudas há um portão danificado, que esta
parte é da prefeitura e não do sindicato rural. Fez requerimento ao executivo requerendo a reforma do
portão de acesso ao viveiro de mudas, pois, há crianças entrando pelo local e indo para o rio.
Enfatizou que aquele não é o único local de acesso ao referido rio, mas, é o mais fácil e se puder
fechar seria interessante. Quanto a resposta encaminhada pelo executivo em relação a denúncia dos
cavalos soltos pelas Ruas. Esclareceu que a denúncia dos cavalos foi anônima e não tem nada a ver com
o fato falado por este vereador de ter atingido um carro. Frisou que a denúncia não tem nada a ver com
o fato comentado pelo mesmo em que disse que a argola acertou o vidro do carro e quebrou. Que
gostaria de dar conhecimento que a denúncia é uma coisa e seu pronunciamento foi a respeito de um
acontecimento e não tem nada a ver com a denúncia. Antes de encerrar lembrou a todos que haverá
eleição do IMPRESFORT que é o órgão previdenciário municipal. Que o Sr. Odacir Queiroz irá concorrer a
reeleição e a Sra. Sarah Silva servidora da Câmara também tentará a disputa, tendo desejado boa sorte
a ambos na competição. Em seguida com a participação do vereador Evair Pereira fez requerimento ao
executivo para que seja construído pequeno trevo no trecho localizado no Bairro Bom Jesus o qual dá
acesso ao Pesqueiro do Mamão, tendo em vista os perigos das conversões feitas para entrar no local
por ser próximo de uma curva. Falou que esta construção pode ser simples porém que gere mais
segurança a população que transita por lá. Fez também ofício com a participação do vereador Evair
Pereira a agência do Sicoob Saromcred de Fortaleza parabenizando pelo projeto que estão realizando
junto ao município, junto ao Sindicato Rural, para os produtores rurais, estendendo os cumprimentos
a todas as entidade envolvida. Em seguida O VEREADOR EVAIR MESSIAS PEREIRA, comentou que
também foi procurado por cidadão que falou a respeito dos atletas do time do Teba. Disse que comunga
da ideia do vereador Marcio Andrade porque entende que ninguém deve pagar pelo erro do outro.
Relatou que a atitude de cortar o transporte foi totalmente errada porque primeiramente a pessoa que
causou todo este tumulto, todos devem ter consciência que ele também é uma vítima das drogas que
está as margens da sociedade. Que entende que a prefeitura além de não cortar o transporte, dar
suporte ao cidadão que talvez esteja indo para o caminho errado, que seria tentar recuperar o mesmo

para que futuramente possa fazer parte da turma que utiliza a van. Lamentou a atitude da
administração, pois, se deparou com este tipo de situação, tomou conhecimento do fato de que dentre
vários jogadores há um com problema, não é simplesmente mandar parar o transporte. Que segundo o
vereador Reginaldo o prefeito não tinha conhecimento, mas, quem tomou conhecimento se é chefe do
prefeito tinha a obrigação de tomar esta responsabilidade para ele. Frisou que esta pessoa não deve ser
excluída e sim recuperada para que um dia ela possa fazer parte do convívio junto com estas pessoas
novamente. Em relação as queimadas disse achar que dentro da cidade tem que se tomar cuidado
porque existem muitas crianças e pessoas com problemas respiratórios. Citou exemplo de uma pessoa
que as vezes quer simplesmente limpar seu lote, mas, deve pensar que o direito desta pessoa vai até
onde começa o direito do outro, então a partir do momento que não se consegue segurar a fumaça
dentro de seu lote, e sabe que a mesma vai expandir, a mesma estará entrando no direito de outra
pessoa que as vezes não pode suportar aquela fumaça. Solicitou que a divulgação seja feita para que as
pessoas tomem um pouco de consciência a este respeito. Com relação ao que se fala do corona vírus, se
lembrou que na reunião anterior fez requerimento ao executivo e a diretora do departamento de saúde,
para informações de quais as providências já tomadas e as que ainda seriam tomadas em relação a esta
situação na policlínica municipal. Disse que vê que se os mesmos quiserem responder, tudo bem, mas,
se não achar por bem, nem faz muita questão uma vez que já está vendo que por parte principalmente
da secretária de saúde, as providências estão sendo tomadas pois a mesma está fazendo tudo aquilo
que é necessário. Disse que está acompanhando e pode provar, inclusive gostaria de parabenizar a
diretora do departamento de saúde que já está tomando estas iniciativas que já está ajudando a
diminuir a chegada do corona vírus no município. Em aparte o vereador Marcio disse que conversou
com a referida diretora nesta data a respeito do assunto e soube que a mesma está entrando em
contato com o diretor da escola municipal para ver a necessidade de parar as aulas, porque o Estado a
partir de 18/03 irá parar. Continuando o vereador Evair fez requerimento ao executivo requerendo
providências urgentes em relação ao meio fio construído no novo loteamento. Disse que está uma
verdadeira vergonha porque é dinheiro público que está jogado no meio do mato. Que grande parte
da construção já está danificada,que o executivo não permitisse que isso piorasse. Requer que o
executivo consiga cascalho para ser espalhado no local até o nível do meio fio visando compactar e
desta forma a água não irá infiltrar e aquele serviço não será perdido. Disse que o prefeito tem que
tomar consciência que aquilo é dinheiro público e está indo para o ralo. Que o local está um verdadeiro
descaso. Requer também seja encaminhada a esta Casa cópia da licitação que foi feita para
construção daquele meio fio. Comentou que gostaria de saber até do valor que o prefeito está jogando
pelo ralo porque se o prefeito não acudir a tempo o sonho de muitas pessoas vai se perder que então o
prefeito tome a iniciativa de salvar ao menos um pouco daquele meio fio que está abandonado. Após
discorreu sobre um procedimento licitatório que houve em 2018 para contratação de empresa para
fazer a folha de pagamento dos servidores da prefeitura. Que anteriormente em 2013, na gestão
passada foi fechado contrato com a CEF no valor de duzentos e cinquenta mil reais. Disse que não está
em Plenário para ajudar os vereadores da época que denunciaram, que não está aqui para julgar se é

certo ou errado, porque este inquérito ainda se encontra nas mãos do promotor, e então, se é certo ou
errado quem vai julgar são eles, mas o que este vereador está questionando é com relação ao valor.
Salientou que foi duzentos e cinquenta mil reais pela folha de pagamento em 2013, e em 2018, o Sr.
prefeito vendeu a folha de pagamento por noventa e cinco mil reais, uma diferença de cento e
cinquenta e cinco mil reais que o município deixou de ganhar. Disse se recordar que na época o atual
prefeito era vereador, o mesmo questionou que o valor tinha sido um pouco baixo, tendo em vista, que
Itaú de Minas teria recebido um valor pouco mais alto. Mas, depois que deixou de ser vereador e sentou
na cadeira de prefeito, o mesmo faz uma licitação, que ao ver deste vereador e do MP porque daqui uns
dias será analisado, o prefeito faz dos editais, lançando primeiro um edital de cento e quarenta mil reais,
que quem oferecesse menos estaria desclassificado, e no caso já era cento e dez mil reais a menos, mas
sem que se faça a licitação o procedimento que é mesmo de nº 430 se não lhe falhe a memória, o
prefeito lançou outro edital baixando o valor para noventa e cinco mil reais, acordo este que no
entendimento do vereador foi feito com o Bradesco para que este banco fosse o vencedor. Disse que
isso é vergonhoso para uma pessoa que acha que duzentos e cinquenta mil reais para o município que
veio numa hora em que o mesmo estava sem pagamento do décimo terceiro e a única chance que tinha
de efetuar este pagamento. Disse que a folha de pagamento da prefeitura nunca tinha sido vendida, era
feita de graça e isso ter acontecido foi inédito. Que o valor de duzentos e cinquenta mil reais ajudou
pagar a folha de pagamento, o décimo terceiro. Disse que não está em momento algum discordando
dos vereadores que denunciaram inclusive o próprio prefeito. Que se o procedimento realizado com a
CEF por inexigibilidade foi legal ou não, por ser federal é uma situação a se discutir, que não estão
errados, estão corretos. E o que está discutindo é a diferença de valor que o município deixou de
ganhar. Falou diretamente ao prefeito que isso é lamentável que de duzentos e cinquenta mil reais o
mesmo fecha com o Bradesco por noventa e cinco mil reais e por um período de cinco anos, o que
ocorreu da mesma forma na época da Caixa, então não tem diferença nenhuma porque a prestação de
serviço é a mesma no contrato. O vereador relatou se sentir envergonhado no lugar do prefeito
portanto que isso nem foi comentado nem divulgado, agora resta saber o porque desta diferença tão
grande,porque o município perder cento e cinquenta e cinco mil reais, é isso que o prefeito vai ter que
se explicar. Após lamentou o fechamento da empresa Morro Azul
Em seguida O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES primeiramente agradeceu o Sr. José
Enock pelo envio de resposta de requerimento encaminhado ao mesmo na ocasião em que um cidadão
fortalezense lhe acusou de estar pegando mudas de café e vendendo no Chapadão. Relatou que até este
momento não encontrou com este cidadão, mas, por comentários ouvidos na Rua não quer nem
encontrar com o mesmo porque dizem que o cidadão é gente boa, porém, conversa demais e isso
confortou e consolou um pouco o vereador, porque entende que por ter dignidade e ainda as pessoas
mexerem com o caráter do mesmo sendo que não tem possibilidade de praticar esta ação, dói. Mas,
observando as conversas das pessoas as quais relataram que tal cidadão sabe somente contar mentira e
inventar fofocas, fica confortado porque da boca de uma pessoa destas pode sair qualquer coisa.
Agradeceu muito ao cidadão José Enock o qual respondeu que no período que o mesmo foi estagiário

no viveiro de mudas, este vereador nunca fez pedido e nunca retirou nenhuma muda de café do local.
Em relação as estradas rurais disse que iria fazer requerimento, mas, optou por esperar um pouco
porque as chuvas deram uma acalmada. Que esteve na prefeitura e presenciou o prefeito contratando
uma máquina patrol para dar uma geral principalmente nas estradas onde trafegam veículos escolares,
nas estradas principais, após serão feitos os galhos de estradas e as chegadas em residências. Sobre o
corona vírus relatou que teve informações que já se reuniram e já irão começar a medidas cabíveis.
Relatou que esta atitude está correta e não é porque Fortaleza é uma cidade menor que devem deixar
de tomar as devidas precauções e pelo que viu nas reuniões as providências já estão sendo tomadas.
Relatou que devem ter fé em Deus e entregar nas mãos Dele, mas, prevenir não custa ninguém. Em
seguida fez requerimento ao executivo com a participação dos vereadores Marcio Andrade, Danilo
Oliveira, Evair Pereira requerendo seja verificada a possibilidade da volta do posto de coleta de
exames laboratoriais, visando facilitar em especial para as crianças e idosos, bem como, favorecer
para a cidade. Justificou quanto a dificuldade tanto dos idosos quanto das crianças de se deslocarem
para Passos-MG somente para fazer o exame e por isso gostaria que a administração analisasse a
questão visto que seria muito importante para o município. Complementando a fala do vereador
Francisco Ronivaldo, o Presidente comentou em relação a resposta do Sr. José Enock, desde o início, do
comentário os vereadores nunca pensaram que seria verdade,que o vereador pode ter certeza pois
todos conhecem a pessoa do vereador Francisco Ronivaldo e sabe que jamais o mesmo iria fazer isso.
Que a pessoa que fez o comentário com certeza deve ter feito em forma de brincadeira que acabou
prejudicando, mas, que com certeza irá tomar mais cuidado depois disso. Em aparte o vereador Marcio
Andrade disse que gostaria de fazer parte do requerimento do vereador Francisco Ronivaldo
principalmente por facilitar para crianças e idosos. Continuando o vereador Francisco Ronivaldo disse
que não pode julgar uma pessoa sem conhecê-la, que mesmo conhecendo as vezes a pessoa não serve
para o vereador mas serve para outro, que só o tempo irá dizer quem é quem, tendo dito que não é
ninguém para julgar as pessoas, porém, ser julgado por uma ação que não praticou dói. Salientou que
não pode nem dizer se o cidadão que fez o comentário é uma boa pessoa ou não porque não o conhece,
inclusive falou coisas deste cidadão que as vezes ele nem é, mas, uma pessoa que possivelmente tem
até mais idade que este vereador, para sair falando de outra pessoa sem ter certeza do que está falando
é muito doído, tendo questionado quem é o ser humano no mundo para julgar qualquer pessoa que
seja. Relatou que não pode falar se o cidadão é boa ou má pessoa porque não o conhece e não é deste
tipo de pessoa de ficar julgando as outras, mas, independente de quem seja o vereador entende que o
cidadão errou porque para a pessoa falar alguma coisa, a mesma deve ter certeza e ainda analisar como
falar, mas, pede a Deus que ilumine os passos deste cidadão e que o mesmo possa colocar em mente
que o que fez não é a coisa certe e que o mesmo possa mudar seu pensamento.
Após O VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, solicitou participar da reunião que será
agendada entre o treinador do time e o prefeito para que possam dar uma resposta aos atletas que
cobraram apoio dos vereadores. Sobre o corona vírus disse que custaram dizer que isso é uma
epidemia, pois, estavam achando que era fato isolado. Disse que o que está achando interessante é que

onde surgiu, já está controlado aí vem de encontro com uma desconfiança que este vereador tem de
que o próprio ser humano libera um vírus deste tipo para ele mesmo ganhar dinheiro. Relatou que onde
surgiu o foco foi na China e lá já está controlado, disse que há de se pensar porque se o surgimento foi lá
e até se espalhar nos outros países, lá era para estar bem pior, mas, lá já está controlado. Disse que a
guerra biológica existe há muito tempo, mas atualmente não existe aquela guerra por território e por
poder, e sim guerra do dinheiro, de status de países de primeiro mundo. Comentou que o país que solta
uma vacina dessa em primeiro lugar no mercado, as pessoas ficam com a mente curta para pensar em
quantos dígitos irão entrar na economia de um país deste com um lançamento de uma vacina desta.
Que o laboratório que quiser reproduzir a vacina terá que pagar royalites para onde foi descoberta a
referida vacina. Comentou que existe uma pessoa especialista na área de epidemiologia o qual explicou
que o corona vírus já existe, mas este vírus atual sofreu uma mutação a qual foi muito bem feita para
não ser descoberto, e o país que quiser descobrir que o vírus foi adulterado em laboratório, tem que ter
sido feito por ótimos especialistas para conseguirem encobrir o rastro do DNA do vírus, porque eles
descobrem se ele foi adulterado em laboratório ou não. Relatou que o corona é um vírus de gripe
porém o atual é mais forte e pode ter sido adulterado para o mesmo ficar mais forte, para aquela vacina
que havia sido inventada deixar de fazer efeito. Citou exemplo do vírus do HIV relatando que como que
um laboratório descobre um coquetel de remédios que consegue paralisar a doença. Comentou que
quem consegue paralisar a doença, consegue eliminá-la, mas, se eles inventarem a vacina e vacinarem o
povo, não irão vender o coquetel

de medicamentos todos os meses. Falou em relação a parte da

economia porque o ser humano tem o pensamento de que se é para o mesmo obter lucro que se dane o
próximo. Em relação as medidas que estão sendo tomadas, num prazo de doze dias os eventos foram
cancelados, inclusive havia evento da queima da alho em Juruaia no dia 29/03 o qual foi cancelado, irá
ficar de observação para ver se será liberado ou não, tendo em vista a aglomeração de pessoas. Sobre a
contratação de motoniveladora que está sendo contratada pelo município disse ter ficado sabendo
nesta data, inclusive alguns vereadores fizeram requerimento neste sentido, parabenizou os vereadores
pela iniciativa e também ao prefeito por atendido este anseio. Após comentou sobre a questão das
queimadas tendo dito que o que mais acarreta problemas é o fato de colocarem fogo em alguns lotes
com mato verde o qual gera a fumaça maior. Quanto ao pedido feito pelo vereador Marcio em relação a
urgência da votação do PL nº 12, o mesmo é de acordo senão terão que esperar a primeira reunião de
abril para votarem o mesmo em segundo turno. Em seguida com a participação dos vereadores Danilo
e Helio encaminhou ofício ao novo encarregado da COPASA, Sr. Gilson, qual está cobrindo férias de
outro servidor, agradecendo e parabenizando pelos trabalhos realizados na cidade, pois, após sua
chegada na cidade de uma semana para outra, as placas da COPASA que estavam em algumas ruas
indicando algum problema, já não estão mais nestes lugares. Tendo comentado sobre fato de estarem
organizando documentação para recorrer de um valor de talão de água para algum comércio na cidade.
Que o Sr. Gilson chegou na cidade esteve na residência do vereador Reginaldo esclarecendo que os
documentos encaminhados só não havia dado certo porque o preenchimento foi feito no nº do CPF do
vereador e a conta tem outro CPF, porém, esclareceu ao vereador que já havia tomado as providências

e tinha dado entrada e agora bastava esperar o resultado. Para finalizar o assunto relatou que não existe
patrão ruim, e sim funcionário ruim, porque um patrão não chama a atenção de um funcionário que
esteja fazendo o serviço de forma correta, tendo relatado que os vereadores cobram mas que quando
vê os trabalhos sendo realizados devem agradecer.
Em seguida O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ se lembrou que na reunião anterior fez requerimento ao
executivo em relação a máquina patrol, mas, que não se conformou e o procurou pessoalmente, tendo
em vista a urgência na realização dos trabalhos porque senão não irá adiantar. Tendo respondido que o
prefeito está providenciando a contratação da máquina e em breve estará no município para ajudar a
fazer os serviços nas estradas. Em seguida questionou ao assessor jurídico da Câmara que em relação ao
PL nº 10 votado e rejeitado na reunião anterior, se o mesmo disse que fosse feita adequação ao mesmo.
Disse que gostaria de fazer um requerimento ao executivo neste sentido, mas, antes gostaria dos
esclarecimentos do assessor da Casa. Que no requerimento gostaria que constasse que prefeito
atualizasse os salários dos três servidores, e os demais que trabalham em desvio de função que
atualizasse os salários dos mesmos. Lembrou ao assessor jurídico que em conversa este lhe informou qu
se fosse feita adequação seria uma forma de legalizar a situação. Com a palavra o assessor jurídico após
cumprimentar todos esclareceu que esta foi até uma reivindicação do vereador Reginaldo na reunião
anterior. Que esta iniciando um estudo para verificarem a melhor forma de fazerem requerimento para
o prefeito. Comentou que o vereador Reginaldo tinha sugerido a concessão de abono que seria um
salário substituto ou dar uma gratificação, mas, no caso da gratificação não pode ser porque existem
casos específicos como cargos de comissão e de chefia. Explicou que ainda está elaborando um estudo
ainda para verem a melhor forma de estar fazendo esta proposta para o executivo. Tendo o vereador
Gabriel Queiroz solicitado parecer por escrito ao assessor, o assessor respondeu acreditar que até na
próxima reunião já terá finalizado o estudo e será feita uma proposta com uma fundamentação
melhor. Dito pelo vereador Gabriel que aguardará até a próxima reunião para encaminhar o
requerimento.
Após O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS, fez requerimento ao executivo requerendo seja
verificada a possibilidade e fossem instaladas ao menos três lixeiras na Praça Nossa Senhora
Aparecida. Justificou este pedido tendo em vista as diversas visitas feitas ao cemitério, bem como,
pelo movimento que é frequente na referida praça, pois, desta forma irá contribuir bastante também
com a limpeza do local. Fez também requerimento ao chefe do setor de máquinas para que no
momento em que a máquina patrol esteja passando pela estrada do Bairro Perobas, que aproveite e
faça a manutenção na chegada da propriedade do Sr. José Augusto, próximo do Sr. Milton Galdino.
Tendo o vereador justificado que lá se vão quatro anos de mandato e até o momento a patrol não fez
este serviço ao referido cidadão, e a dificuldade para chegar na residência do Sr.José Augusto é
enorme. Em seguida oficializou com participação do vereador Danilo, o chefe do setor de máquinas
parabenizando pelo bom trabalho que fizeram em relação a manutenção da ponte do Sr. Antonio
Monteiro, visto que o serviço ficou de ótima qualidade. Em relação ao requerimento do vereador

Marcio sobre limpeza de lote próximo da Sra.Ana do Guilherme, o vereador Helio disse que esteve no
local, porém, o dono do lote está internado. O vereador Marcio disse que o colega poderia participar do
requerimento e que por isso solicitou ao prefeito que fizesse a limpeza e depois fizesse contato com o
proprietário. O vereador Helio relatou que o lote está mesmo sujo mas que é complicado invadirem
para limpar. Comentou que soube de senhor que propôs de limpar mas até agora isso não aconteceu.
Quanto ao assunto que envolve o time de futebol do Sr. Teba disse que até é de acordo com a atitude
do vereador Evair de não cortar o transporte e não discriminar o atleta, mas, sim que suspenda o
mesmo por uns cinco ou seis jogos porque aí ou vai melhorar ou vai parar por conta própria. Relatou
que todos devem se abraçar se unir e tentar diminuir os problemas porque talvez praticando o esporte a
pessoa consiga sair deste problema porque sem ter nada pra fazer aí que se envolverá mais ainda.
Em seguida O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, agradeceu a manutenção da iluminação
pública, operação tapa buracos e recuperação das estradas vicinais. Parabenizou todos os servidores
públicos municipais envolvidos nestes serviços, assim como o prefeito e o vice que não mediram
esforços para atender as solicitações da comunidade. Relatou que os vereadores quando encaminham
requerimentos ao executivo, levam os anseios dos fortalezenses que através dos vereadores legítimos
representantes apresentam as suas demandas ao executivo. Agradeceu ao empenho e dedicação de
todos os servidores envolvidos nestes trabalhos. Sobre a sugestão da cidadã disse que o ideal é mesmo
um requerimento no nome do Plenário para que o executivo realize programa de conscientização para
que a população fortalezense não realize queimadas, que tanto a população quanto o poder público
possam ser conscientizados da não realização de queimadas que vai agravar a situação da saúde pública
do município não somente ao covid - 19, mas a outras doenças respiratórias, tendo em vista que estão
entrando no período propício de propagação de doenças respiratórias e esta fumaça causada pelas
queimadas nos terrenos, agrava a saúde da comunidade. Que o prefeito junto da diretora do
departamento de saúde possam estabelecer este programa de conscientização, trabalhando na rádio
difusora e nos meios de comunicação, conscientizando a população para a não realização de queimadas
contribuindo com a saúde pública do município. Após sugeriu fosse encaminhado requerimento do
Plenário ao executivo e ao chefe do setor de transportes requerendo seja restabelecido o transporte
do time do Teba. Requer que o prefeito e o vice agende reunião com o representante do time
juntamente dos vereadores para que todos juntos possam pensar no atendimento da comunidade
porque a prática de esportes contribui muito para o processo de ensino e aprendizagem e também na
formação de cidadãos. Que as autoridades possam pensar juntos e atender a comunidade. Discorreu
que este transporte é fundamental para que os atletas possam participar das competições e então que
este transporte seja restabelecido o mais breve possível, para que possam pensar juntos e atender a
comunidade. Em seguida disse concordar com o pedido de urgência do PL nº 12 feito pelo vereador
Marcio, que o espaço citado no projeto anteriormente foi solicitado através deste vereador e do
vereador Evair que atendesse a PM, mas, em virtude desta demanda e na perspectiva da geração de
emprego para a comunidade entende este PL ser relevante e neste momento é favorável ao mesmo
tendo solicitado que votem o regime de urgência da proposição possibilitando uma única votação da

mesma para que possa ser sancionado pelo prefeito. Pediu a palavra o vereador Evair para esclarecer
que na época foi feito o pedido para ser cedido para o quartel mas foi em nome do Plenário, tendo o
vereador Danilo concordado e dito que estão conscientes que o município precisa gerar emprego e
renda para a comunidade, que o PL atende os anseios e é um projeto que vai contribuir para a geração
de emprego e renda na cidade. Com relação ao covid - 19, esta pandemia que se alastrou pelo mundo a
fora disse que gostaria de parabenizar pelos trabalhos realizados pela diretora do departamento de
saúde, pelo executivo, pelo vice prefeito nos procedimentos e protocolos adotados no combate a esta
pandemia lembrando que é dever de todos contribuir para a prevenção deste vírus porque de nada
adianta somente o poder público fazer a sua parte, pois, cidadãos conscientes que são devem adotar os
protocolos de higiene. Citou os procedimentos já adotados na missa de domingo visando evitar a
transmissão do vírus, tendo dito que a igreja católica também está seguindo seus protocolos. Falou
sobre a possível propagação deste vírus, dizendo que depende de cada uma, mas, que esta pandemia
também pode ser transmitida pela própria comunidade e que quando isso ocorre existem protocolos de
isolamento na cidade. Se utilizou do espaço da rádio difusora para solicitar a toda população
fortalezense que cada um faça sua parte, em questões de higiene e de evitar o contato direto uns com
os outros para que não transmitam este vírus ao povo. Quanto a volta da coleta dos exames
laboratoriais disse que é de fundamental importância o requerimento inclusive está no plano de
governo do atual prefeito, que quando se colocam a serviço da cidade sabem que é uma necessidade o
retorno das atividades do laboratório de análises clínicas no município, mas que se este laboratório não
puder ser restabelecido que a população possa contar ao menos com este posto de coleta que vai
contribuir com a realização destes exames minimizando o desgaste com deslocamento da comunidade.
Falou que devem sempre trabalhar na perspectiva de que consigam novamente este laboratório no
município, que sabe que depende de mais avanços, de construir mas se deus quiser num futuro próximo
consigam ter novamente este laboratório instalado no município e que estes exames possam ser
realizados na policlínica municipal. Sobre o PL nº 11 que será votado em segundo turno, antecipa voto
favorável ao mesmo.
Antes de passar para a ordem do dia O PRESIDENTE
Não havendo mais assuntos para o Grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA: Votação em
segundo turno do Projeto de Lei nº 11/2020, que "Ratifica o primeiro termo aditivo ao contrato do
consórcio público intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da região de São Sebastião do
Paraíso -MG e dá outras providências", aprovado por unanimidade em segunda votação. Após
aprovação do pedido de urgência de votação para o Projeto de Lei nº 12/2020 que "Dispõe sobre a
desafetação de área pública que especifica e dá outras providências", feito pelo vereador Marcio
Andrade, a proposição foi colocada em votação e aprovada por unanimidade em única votação.
Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo
mais nada a tratar, o Presidente convoca para a centésima sétima reunião ordinária da quarta sessão
legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 06 de abril 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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