
ATA DA QUADRIGESIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 02 DE ABRIL 
DE 2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira. 

Ás dezenove horas e trinta e cinco minutos, havendo número regimental, o 
Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de 
Oliveira (PMDB), Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos 
(PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e 
Welington dos Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da sessão coloca a 
disposição a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos 
vereadores. Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: 
Leitura do oficio nº26/18 do vereador Helio Justino ao Presidente da Câmara, que 
solicita sejam feitas leituras em Plenário dos requerimentos nº54, 55, 56, 57 e 58/18. 
Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas cópias dos seguintes 
convites:1- solenidade de formatura de curso de formação de soldados 2017, no dia 
06 de abril (sexta-feira) às 18:30 horas no Batalhão da Policia Militar de Passos; 2-
Audiência Pública Regional, com o tema:CPIs e ações judiciais contra a COPASA- 
relatos de cidades mineiras, no dia 13/04 das 09:00 ás 16:30 horas, na Câmara de 
Lavras; 3- reunião da frente parlamentar contra a privatização de Furnas no dia 
09/04, às 15:00 horas na barragem da Usina de Furnas em São José da Barra; 4- 
para o 37° Seminário Mineiro de prefeitos,vice-prefeitos,vereadores, procuradores 
jurídicos,controladores internos, assessores e secretários municipais, dias 19 e 
20/04 em Belo Horizonte. Comunicou ainda, que estão disponíveis no mural do rol 
de entrada da Câmara, decreto do executivo, e convocação para contratação 
temporária do edital n°04/18 do processo seletivo n°02/17. E também chamamento 
para demonstração de interesse para contratação temporária ao edital n°05/18 do 
processo seletivo nº02/17. Ao final informou que estavam sobre as mesas cópias de 
respostas de ofícios e requerimentos. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE, O 
PRESIDENTE DA CASA VEREADOR EVAIR MESSIAS PEREIRA, parabeniza o 
colega Márcio Domingues Andrade pela iniciativa quando ainda  Presidente,  por ter 
dado início no  processo de manutenção do som da Câmara Municipal,  para que a 
população tenha melhor qualidade ao ouvir as reuniões,  o qual o atual Presidente 
teve o prazer de concretizar. Levou ao conhecimento de todos,  que devido ao 
afastamento das  servidoras  Patrícia Oliveira e Sarah Silva, serão contratadas duas 
pessoas,  Luana Vilaça e Larissa Cunha, as quais já estão fazendo treinamento, 
para substituí-las. Em seguida fez ofícios aos atletas de karate de Fortaleza de 
Minas, pela participação em Campeonato ocorrido Belo Horizonte, os  quais 
foram vitoriosos. Disse que infelizmente os atletas são de Fortaleza de Minas, 
mas, não representam a referida cidade, e sim o CPN de Passos. após acordo 
os ofícios foram expedidos em nome do Plenário.  Fez também requerimento 
ao Executivo, requerendo adequações no velório Municipal de forma que o 
local fique adequado para o acesso de deficientes físicos/cadeirantes, 
conforme sugestões do cidadão Ney, e por sugestão do vereador Marcio 
Andrade, o qual participa desta autoria, requer seja verificada a possibilidade 
de tirar a cozinha de onde a mesma funciona atualmente, transferindo-a para 
local onde encontram-se alguns bancos de espera, ou até para o quarto que é 
usado para guardar diversos materiais e permanece fechado. Sugeriu que a 
rampa fosse construída onde hoje é a cozinha,  que fechasse a porta de 
entrada do velório e aterrasse, colocando tal porta para cima pois a subida  
ficaria menor, visto que se a construção for feita na parte de baixo, a subida 
ficará mais alta, pois, a praça e mais baixa. Solicitou ainda fosse colocado 
revestimento no teto que seja de gesso ou forro, visto que no inverno o frio é 



intenso no local. Também participa deste requerimento o vereador Reginaldo 
Marques. No uso da palavra O VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE 
também, comentou a respeito do velório municipal, disse ter recebido várias 
reclamações da população pelas dificuldades encontradas por diversos cidadãos 
para adentrar o local quando necessário. Tendo informado que esteve na prefeitura 
e que junto do prefeito estiveram no local, momento em que sugeriu algumas 
soluções ao mesmo, pois, com as modificações o local poderá ser liberado pelos 
Bombeiros. Tendo o prefeito ficado de verificar o mais breve possível a situação. 
Após relatou que recentemente participou de reunião com o prefeito e também com 
a servidora Cida Queiroz, em São Sebastião do Paraíso, onde estiveram reunidos 
com o prefeito daquela cidade conhecido como Valquinho, e discutiram sobre 
consórcio de saúde do qual o Sr. Valquinho é presidente, em que há vários 
municípios participando do referido convênio. Tendo sido informados sobre beneficio 
que está sendo conquistado através de deputado federal, para a realização de 
cirurgias eletivas, e como e um valor interessante em torno de sem mil reais, o 
prefeito de Fortaleza foi convidado a se conveniar, para que seja destinado recurso  
para o município, visando diminuir a fila de espera. Dando continuidade fez um 
requerimento ao Executivo para que desse atenção especial a este assunto, 
pois, é um ganho para  saúde do nosso município, e se possível e necessário 
seja encaminhado projeto de lei para autorização do convênio, visto entender 
que todos os vereadores estarão a disposição.  Fez também requerimento ao 
Executivo para que faça força tarefa com todos os funcionários da Prefeitura, 
visando fazer manutenção nas estradas rurais, em especial  dois pontos 
principais: a estrada que chega à praia do Val, pois há valetas grandes; e a 
estrada de acesso a propriedade do cidadão conhecido como Neném Passa 
Quatro. Disse entender que as chuvas vieram e estragou as mesmas. Que não está 
colocando culpa na administração só que infelizmente devem se unir para resolver 
mais rápido, pois há estradas que estão em situações críticas. Que todos sabem que 
a patrol está com defeito, como foi dito pelo chefe do departamento de máquinas, 
mas, acredita que o conserto será feito o mais rápido possível. O vereador Marcio 
comentou que uma das  máquinas   está a serviço no Bairro Chapadão que também  
está com as estradas ruins, mas, as estradas mais próximas também necessitam de 
manutenção. Disse que o executivo poderia conversar com os funcionários para que 
esta força tarefa fosse trocada por dias de folga, ou banco de horas.  Falou sobre 
resposta de requerimento a respeito das cirurgia eletivas, em que foi feita emenda 
impositiva visando destinar recursos para tal, tendo sido respondido que  ainda não 
se iniciou. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao Executivo para que 
seja dada prioridade na realização das cirurgias eletivas, visando diminuir a 
fila de espera, visto já terem sido destinados noventa e cinco mil reais, de 
emenda impositiva para essa finalidade. Que seja dada agilidade nesse 
processo,  que o Prefeito  cumpra essa emenda impositiva, ajudando assim a 
secretaria da saúde a apresentar número menor, pois a cada dia o mesmo só 
tem aumentado, lembrando que há oitenta e sete pessoas cadastrada no SUS 
pela e ainda faltam pessoas a serem cadastradas. Em falou sobre recurso 
indicado pelo Deputado Federal Calor Melles, para aquisição de trator, ensiladeira e 
plantadeira, e um fato inusitado foi que o recurso para a compra veio no valor de 
cento  e quarenta e seis mil, mas, a aquisição foi feita por uma valor em torno de 
cem mil reais, mesmo havendo contrapartida contra partida. Falou que o trator 
adquirido é de uma nova marca no mercado q que tiveram um ganho de quase 
quarenta mil reais, o qual poderá ser pleiteado junto ao Governo para que possam 
comprar mais equipamentos, que futuramente repassariam ao sindicado rural. 
Relatou sobre a conversa referente ao projeto de lei do IPTU, realizada nesta data 
no plenarinho. Disse acreditar  sinceramente nos vereadores, e que respeita cada 
um, dizendo que devem deixar de fazer politicagem em cima da ação deste projeto. 



Enfatizou que o município apresentou projeto de lei que tem valores altos, o  qual 
não é viável, tendo todos os vereadores se mostrado contrários, porque não condiz 
com a realidade do município. Salientou que devem olhar os trabalhos que são feitos 
pelo município, que  tem a questão da saúde, a qual já foi melhor, pois, o município 
já teve muito mais recurso antigamente. Falou que devem trabalhar com a realidade 
de hoje, pois, o município não tem condições e vem sempre caindo, isso desde o 
mandato do ex-prefeito Altair Prado, bem como, no da ex-prefeita Neli  Leão, por 
isso, devem adaptar o município com a realidade de hoje da Região e do País ou 
futuramente irá faltar médicos no hospital, e alguns serviços essenciais, do contrário, 
não terão como reclamar, pois as vezes pensam que o aumento do IPTU e grande, 
mas, não estão falando de aumento exorbitante, porém, existe a necessidade de 
fazer um reajuste, visto que isso não ocorre há mais de doze anos. Enfatizou que 
não é o vereador Marcinho que quer o aumento, e esclareceu que o prefeito 
apresentou  projeto de lei, e que concorda que precisa de reajuste, mas, não na da . 
forma que foi apresentada. Disse que os vereadores necessitam de ação de 
responsabilidade para com a comunidade, e o município no futuro. Que talvez 
possam fazer política hoje para querer ganhar voto e querer fazer bonito, falando em 
plenário que não podem aumentar o IPTU porque irá sacrificar o povo, mas devem 
analisar porque coitado do povo se ficar sem serviço essencial no futuro, o que irá 
piorar.Falou que se não pensarem no hoje e não concordarem com o reajuste do 
IPTU poderá faltar cirurgias e médicos lá na frente, independente do prefeito que 
esteja administrando. Que devem ter atitude responsável neste sentido, pois, o povo 
votou e confiou em cada um dos vereadores, e por isso, é a favor do aumento do 
IPTU, porém, com valor moderado, e que não seja comparado a outras cidades, 
mas sim, dentro do parâmetro do nosso município. Em relação a fala do Presidente 
sobre a manutenção do som desta Casa, o Vereador Marcio declarou ter dado início 
na mesma, tendo sido concretizada pelo atual Presidente da Câmara, tendo 
enfatizado que a melhoria no som é para os vereadores e também para o povo. Em 
seguida O VEREADOR DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO disse da 
importância do requerimento do Presidente, pois só quem vai ao Velório Municipal 
sabe as dificuldades enfrentadas, não somente aos deficientes, mas, também aos 
idosos. Disse que na época da construção do Velório a mesma foi mal planejada, 
uma vez que a prefeitura tinha condição para construí-lo com uma estrutura bem 
melhor. Após fez ofício parabenizando a Diretora da Escola E. Dr. Noraldino 
Lima, Sra. Weslayne Correia Baquião,  por algumas conquistas ocorridas, 
dentre elas, a reforma do referido prédio a qual foi totalmente voluntária, e 
também pela proibição do uso de aparelhos celulares dentro das salas de aula, 
o que ocorreu desde o inicio de 2018, e tem trazido bons resultados, que irão 
refletir positivamente na educação e no futuro dos alunos. Sugerido pelo 
vereador Marcio Andrade, o qual faz parte desta autoria, fosse estendido os 
cumprimentos a vice-diretora, Sra. Aparecida Nunes. Também participam deste 
requerimento os vereadores: Danilo Junior de Oliveira, Helio Justino Dos 
Santos, e  Reginaldo Marques Dos Santos. Em seguida O VEREADOR HÉLIO 
JUSTINO DOS SANTOS relatou que se algum vereador quisesse fazer parte de 
seus requerimento os mesmos estavam disponíveis. Respondido pelo Presidente 
que os vereadores não podem fazer parte dos requerimentos elaborados antes das 
reuniões. Continuando o vereador Helio parabenizou os vereadores Denilson  e 
Marcio, quanto aos ofícios expedidos para a diretora e vice diretora da Escola 
Estadual, bem como, sobre o reajuste do IPTU, dizendo ser de acordo com o 
referido aumento, pois, faz muitos anos que não há reajuste, lembrando que não tem 
como um prefeito administrar  uma prefeitura sem recursos. Usou a palavra  O 
VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS  disse comungar das palavras 
do vereador Marcio Andrade com relação ao projeto do IPTU, pois é difícil, é uma 
batalha complicada e todos sabem que se acostumar o ser humano com o que é 



fácil e simples, a situação fica cada vez pior. Se lembrou do surgimento da 
Mineradora em Fortaleza, época em que o valor do recurso repassado pela empresa 
era alto, e os valores do IPTU era deixado de lado porque eram insignificantes, era 
algo que se pegassem a arrecadação que o município tinha por mês da mineradora 
e da Air Liquide, esse dinheiro do IPTU não fazia falta. Informou sobre recurso que 
seria repassado pelo governo, no valor de cem mil, tendo sido liberado em torno de 
quarenta mil reais a sessenta mil reais, e o Governo ainda diminuiu o repasse, e 
recentemente houve queda de recurso da empresa Air Liquide no meio do ano que 
diminuirá cem mil reais ao município. Comentou que não quer fazer demagogia, que 
Maximo para passar à população a realidade do município porque não e fácil. que 
estão lutando para manter a saúde, e educação no nível de antigamente e por isso, 
é de acordo com o reajuste do IPTU. Deixou claro que não é de acordo que tal 
reajuste acompanhe a inflação, pois, desta forma vai fica pior. Comentou que há 
dezesseis anos não há reajuste deste imposto e se lembrou de ideia dada em outra 
reunião pelo vereador Marcio referente as porcentagem o que seria cabível. Após O 
VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ comentou a respeito do 
requerimentos Presidente sobre a rampa do Velório Municipal, dizendo acreditar ser 
muito viável, pois, é de grande precisão, visto que a escada atrapalha a chegada de 
idosos. Fez requerimento ao executivo requerendo a construção de murro no 
terreno aos fundos da farmácia Municipal, pois, se encontra toda aberto e deve 
ser uns dez metros de murro, e faz alguns anos que se encontra aberto,  
lembrando que esta construção irá melhorar a segurança e estética do local. 
Sobre o IPTU disse ser uma situação polêmica para os vereadores, pois se trata de 
uma situação de muitos anos sem reajuste, e precisa ser feito. Disse que devem 
pensar com carinho, determinação, pois em Fortaleza ninguém ganha muito para 
pagar valor alto. Salientou que devem fazer algo dentro da normalidade que não 
prejudique ninguém. Que o reajuste tem que ser feito e investido em outras 
áreas,pois, como disse o prefeito, se o reajuste não for feito a prefeitura vai se 
encontrar em situação complicada. Após O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO 
RODRIGUES fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo a 
limpeza da estrada principal do Chapadão, pois se encontra em situação 
complicada. Disse que como a Patrol se encontra no Chapadão seria mais fácil 
pois aproveitaria a mesma. Fez ofício ao executivo e ao Chefe do departamento 
de Máquinas agradecento pelo empenho  na conquista das vigas, para a 
construção da ponte na estrada de acesso ao Sr. Sebastião Teófilo, tendo em 
vista requerimento neste sentido o qual foi atendido. O Presidente fez parte 
dessa autoria. Fez também ofício agradecendo a Deputada Federal  Dâmina 
Carvalho por resposta de requerimento sobre emenda de trezentos mil reais 
para reforma da Policlínica de Fortaleza de Minas. Tendo sido informado que o 
valor estará em conta até julho. Fez uso da palavra O VEREADOR DANILO 
JUNIOR DE OLIVEIRA  agradecendo ao Prefeito pelas respostas de diversos 
requerimentos. Sobre a manutenção das estradas, disse que o vereador Marcio 
Domingues fez novamente o pedido, e que recebeu resposta com a justificativa de 
que o período chuvoso não contribui para a conservação das estradas, tendo 
informado que o serviço será refeito onde foi requerido o mais breve possível. 
Comentou que é isso que os vereadores esperam do poder executivo e de sua da 
equipe, que façam os esforços possíveis para que possa fazer essa manutenção. 
Disse entender as dificuldades do período chuvoso, apesar que a chuva está dando 
uma trégua e acreditar que quando o período for propício e as máquinas forem 
arrumadas, que o executivo providencie a conservação não só das estradas 
pontuais, mas, também das demais. Comentou que quando um vereador faz 
requerimento ao prefeito estão repassando a demanda da comunidade, pois, são 
legítimos representantes da comunidade, e quando fazem requerimento não é para 
proveito próprio, e sim da comunidade, atendendo aos anseios da população. 



Agradeceu também a resposta do requerimento nº23/18 com relação a cirurgias 
eletivas e comungou do exposto pelo vereador Marcio Andrade, já que os 
vereadores encaminharam recurso de mais de noventa mil reais, o qual é em favor 
da comunidade. Enfatizou que esta emenda possa ser gasta com mais celeridade, 
com mais brevidade logicamente que atendendo aos trânsitos administrativos e 
burocráticos. Relatou entender que tem contratos, programas e convênios para ser 
executados, e espera que a comunidade seja atendida com as cirurgias. Agradeceu  
também as respostas de vários requerimentos .Ressaltou o empenho da equipe do  
prefeito, de todos os servidores públicos municipais, falou sobre a qualidade dos 
serviços prestados a comunidade, pois e um trabalho em conjunto que todos devem 
executá-lo. Relatou sobre a reunião que tiveram antes do inicio dessa sessão 
ordinária com o Prefeito  ao qual e também com o chefe do setor de tributos e do 
procurador jurídico que se colocaram  entorno do valor de sessenta e quatro mil 
reais programados para arrecadação de 2018,  trinta e dois mil reais referente ao 
IPTU e os outros quase trinta e dois mil reais, são impostos e taxas como 
conservação, coleta de lixo, a taxa de expediente. Disse vão retirar o projeto que 
está em trâmite que aumentaria mais de mil por cento na tabela de cálculo do 
imposto, iria onerar muito a comunidade, porém, entende que devem analisar com  
cautela e responsabilidade os aumentos propostos, porque de um valor de trinta e 
dois mil reais de arrecadação após nove anos, devem ter compromisso com a 
verdade. Relatou que o prefeito se comprometeu em retirar o projeto de lei 
complementar nº03/17, e encaminhar novo projeto substitutivo para essa Casa, e 
quando esse projeto chegar, devem analisar, pois o que lhe foi  passado  é que a 
arrecadação de trinta de dois mil reais em nove anos,  não seria de pronto,  mas, em 
nove anos isso aumentaria trezentos e noventa e um mil reais a arrecadação com o 
IPTU, fora taxas e serviços em cargos constantes do valor geral do IPTU. Disse 
acreditar, que isso deve ser objeto de estudo quando forem analisar o projeto,  não 
possui dados precisos, mas, em 2017 gerou mais de dezesseis milhões de 
arrecadação, e estes dados serão conferidos após verificação da receita líquida 
desse ano, para que possam acompanhar o desenvolvimento da mesma.Relatou ter 
feito requerimento ao executivo para que fosse feito estudo dos últimos dez anos de  
inadimplência, e se possível fosse elaborado programa de conscientização do 
pagamento do IPTU. Enfatizou que se a arrecadação fosse de apenas quinze 
milhões de reais, lembrando que 2017 foi maior que este valor, trinta e dois mil 
equivaleria a 0,21% do orçamento, e daqui nove anos isso vai ser 1,94% do 
orçamento. Disse que infelizmente o reajuste do IPTU não vai resolver os problemas 
do município, pois estarão gerando arrecadação  de duzentos e sessenta mil reais 
isso é insuficiente pelas percas que o prefeito acaba de comunicar aos vereadires 
com relação a arrecadação da Air Liquide. Relatou que fez um pedido ao prefeito   
que fizesse estudo administrativo de quais ações poderia tomar para que 
comprometesse menos a comunidade. Enfatizou que estão aqui para representar os 

 anseios da comunidade, relatou que a comunidade sofre com o desemprego, pois, 
não há geração de renda, e como o vereador Reginaldo Marques disse, realmente a 
Mineração gerou muita renda, além da realidade de hoje, e comentou sobre uma 
tabela de arrecadação  que foi de dez milhões, cento e cinqüenta e seis mil, e  
oitenta e nove centavos em 2010, sete anos após, essa a arrecadação caiu para 
quatro milhões, sessenta e  dois mil reais, e trinta centavos, isso do IPTU,IPVA, 
ICMS,ISSQN,CEFEM. Falou que é motório que a CEFEM praticamente se esgotou 
em 2014, quando foi arrecadado  simplesmente a cifra de dois mil  setecentos e 
noventa e um reais, e no ano de 2017 uma pequena arrecadação de trezentos  e 
dezessete reais e cinqüenta e cinco  centavos, percebendo que realmente o 
município vem sofrendo com a queda de arrecadação, o que não impactou 
drasticamente no serviço público prestado, sendo virtude do aumento do FPM que é 
e as transferências do FNDE. Solicitou então que quando forem analisar as 



arrecadações, que tragam também as a arrecadações do FPM. Enfatizou que não 
está fazendo demagogia é nem politicagem, que acredita que tenha que fazer uma 
análise bem aprofundada desse tema e colocar na balança a questão do emprego, a 
questão da renda do nosso município,  a questão da realidade, e tudo isso deve ser 
dialogado para que o executivo traga uma proposta de terceira linha, de ter sim 
aumentos, reajustes, mas, moderados e que não comprometa, mais ainda a 
comunidade. Declarou que irá fazer os estudos necessários, fazer análise do FPM, 
das a arrecadações, e da proposta feita pelo executivo, e disse que o aumento do 
IPTU da forma apresentada não é a solução, mas que o prefeito com ações  
administrativas pode executar  e resolver  esse Déficit das  arrecadações. O 
vereador Reginaldo Marques questionou se o valor de dezoito milhões do ano 
passado foi bruto e se nas contas do colega Danilo Oliveira, está sendo retirando o 
valor dos cortes da Air Liquide para esse ano. Respondido que o liquido é 
aproximadamente quinze milhões, pois se tiver a arrecadação perspectiva em 2018 
de quinze milhões e trinta e dois mil reais, é de 0,21%, e duzentos e noventa e um 
mil ficaria 1,4%. Dito pelo vereador Reginaldo Marques que isso é uma perspectiva e 
não uma certeza. Acrescentou que tem esperança de o município receber quarenta 
milhões, mas, devem analisar a realidade. Tendo o vereador  Danilo Oliveira 
questionado qual seria a  perspectiva  do colega Reginaldo no nível de arrecadação, 
respondido que  devem trabalhar com o que é, dezoito milhões do ano passado, e 
que os vereadores não podem pensar que ficarão por quatro anos, e que os 
problemas virão somente futuramente, momento em que os atuais vereadores já não 
estarão mais nesta Casa. Lembrado que devem entregar o mandato fluindo. O 
vereador Danilo enfatiza que infelizmente duzentos e sessenta e cinco mil a mais de 
arrecadação daqui nove anos não vai resolver os problemas da comunidade. Tendo 
o vereador Reginaldo perguntado se o colega Danilo não concorda que os duzentos  
e sessenta mil ajudará o município. Fez uso da palavra o vereador Marcio 
Domingues que se referiu sobre a fala do vereador Danilo no plenarinho pedindo 
que prefeito fizesse uma análise junto aos setores, que verificasse um corte de 
gastos, tendo questionado ao vereador Danilo qual seria sua sugestão de corte de 
gastos, e complementou dizendo que os prejudicados poderiam ser contratados que 
são trinta e poucos, em que existe a necessidades de alguns  como na área da  
saúde e da educação. Disse que o prefeito Adenílson também fez alguns cortes. 
Falou que os atendimentos na área da saúde em Fortaleza ainda é melhor do que 
em muitos municípios da região. Declarou que infelizmente se for olhar no olho 
crítico pela situação, o município não tem muito a ser cortado não, conforme dito 
pelo colega Danilo, enfatizou que não vê tanta possibilidade de corte, e citou vários 
serviços que já foram reduzidos.Concordou que o valor de duzentos e sessenta mil 
reais não vai resolver o problema, e disse acreditar que esta situação se resolve aos 
poucos, subindo de degrau em degrau. Disse que não estava falando sobre 
aumento absurdo, mas, de reajuste que deveria ser comparado com cidades 
vizinhas do mesmo porte de Fortaleza. O Vereador Danilo Oliveira declarou que 
entende que a comparação deve ser feita com municípios do porte de Fortaleza em 
que o FPM também seja o mesmo. Disse que devem  tratar os municípios  
individualmente, tendo em vista a geração de renda e emprego dos mesmos. 
Enfatizou que não quer fechar a questão, mas sim, dialogar com o prefeito o projeto 
de lei com responsabilidade, para que possam diminuir os valores em vista do bem 
da comunidade, entendendo que Fortaleza é uma cidade de aproximadamente  
quatro mil habitantes, que perdeu muitos desses por falta de emprego e que o que 
gostaria de trazer em debate era o valor  do  FPM  o qual é diferente de acordo com 
a quantidade de habitantes que cada um possui. Sugeriu que o executivo antes de 
mandar projeto de lei tem que fazer estudo  da realidade, pois como vereadores 
estão aqui para auxiliar, conduzir e requerer para o bem da comunidade. Relatou 
que não irá substituir o prefeito na missão de administrar, pois a comunidade confiou 



esses quatro anos ao prefeito, e declarou que se ele aceitar sugestões os nove 
vereadores têm suas contribuições a dar. O vereador Denílson Nascimento enfatizou 
que o executivo ainda não decidiu nada sobre o IPTU, e declarou que ao seu ver 
precisa sim ter reajuste, pois faz muito tempo que isso não ocorre. Acrescentou que 
os vereadores tem que tomar cuidado, pois o município tem um grande índice de 
desemprego e de pessoas que tem que trabalhar fora e muitas das vezes tem que 
pagar próprio bolso para trabalhar. Disse  que os vereadores tem que analisar e 
discutir muito o assunto para não descarregar no povo esses dezesseis anos de 
uma vez, principalmente nessa época em que o município está atravessando um 
momento dificil. O vereador Marcio declarou que quando comenta a respeito da 
necessidade de aumento, é lógico que deve ser ponderado com a realidade do 
município, e quando declarou que os vereadores tinha que comparar sim com outros 
municípios foi no intuito de não prejudicar o município de Fortaleza, devendo haver 
análise, mas levando em conta a realidade atual do município.  Disse que nenhum  
vereador quer penalizar a população com altos índices, e que apóia o aumento sim. 
Em seguida o Presidente disse acreditar que irão chegar em um bom senso que 
ficará bom para o povo e município. Comentou a respeito do requerimento sobre 
denúncia anônima com referência as cirurgias as quais estão sendo feitas sem 
licitação, lembrando que o prazo de resposta constante no Regimento Interno da 
Câmara já foi esgotado, podendo, dependendo da dificuldade de enviar essa 
resposta, o prazo é prolongado para mas quinze dias, pedido este que não foi feito, 
então no entendimento deste Presidente no dia 05/04 vence os trinta dias. Relatou 
que este pedido foi feito ao executivo o qual tem que dar uma resposta,pois, este 
Presidente acredita que quando um requerimento é elaborado por um vereador, 
dependendo de cada vereador querer obter a resposta, caso não haja resposta, 
pode estar denunciando no ministério público, pois quando se trata de uma denúncia 
requer uma resposta. Informou que foi solicitada resposta junto ao procurador 
jurídico do município  o qual ficou de enviá-la então irão aguardar e irão analisar  
junto ao assessor jurídico da Câmara  para ver quais providências devem ser  
tomadas nesse sentido. Agradeceu ao executivo pelo envio de respostas de 
requerimentos e sugeriu  que continue a responder, pois para que os vereadores 
possam trabalhar é através de requerimentos, uma vez que não tem o poder de 
executar. Falou sobre resposta de requerimento do ano de 2017, respondido 
recentemente o que para este Presidente não tem validade, pois quando os 
vereadores fazem requerimentos, esperam que no mínimo, dentro de um mês essa 
resposta seja enviada à Câmara e o problema seja solucionado. Pediu ao prefeito 
que continue respondendo aos requerimentos, pois existem necessidades, o povo 
clama, e os vereadores se deparam com estas situações.Quanto a diminuição de 
gastos disse que não adianta o prefeito cortar transporte na saúde e na educação, 
pois o índice prudencial da folha de pagamento está em 52,6% e com mais algum 
aumento que houver, mais alguma vantagem que tiver, atinge o índice prudencial, 
com isso o município não receberá recursos para a saúde e educação, os quais são 
cortados. Relatou que a única solução é a demissão, e enfatizou que como vereador 
nesta Casa, nunca foi contra o prefeito, mas desde o começo, seu comportamento 
foi de um vereador que vem de um mandato anterior, comportamento de marido da 
ex-prefeita, a qual deixou a administração conhecendo um pouco da realidade do 
município. Disse que faltou planejamento por parte do prefeito e disse que debateu  
inúmeras vezes contra o aumento dos funcionários e por ter colocado outras 
pessoas, além de ter aumentado o salário de médicos que gerou aumento na folha 
de pagamento. Comentou que está sendo visto como um vereador  contrário a 
administração, e enfatizou que jamais foi sua intenção. Relembrou de reunião em 
que estavam presentes diversos professores e que disse que  o aumento recente 
que foi dado a eles de 7% resultaria em demissões, não destes profissionais nem 
dos da área da saúde. Disse que os professores que tiveram um aumento não 



sabem o que  significa demissão de pai de família, e declarou ter feito levantamento 
que resultou num índice de vinte demissões de pessoas que trabalham na 
reciclagem, que estão trabalhando e ganhando um salário mínimo, mas, os 
professores apesar de merecer ganhar de cinco a seis mil reais, não serão 
demitidos, lembrando que sempre quis prevenir nosso município o qual enfrenta  
momento difícil, assim como o País que só tem corrupção, o congresso não  aprova 
nada de melhorias e só fala de prisões.Disse acreditar que ainda dá tempo e que o 
prefeito despertou, as vezes um pouco tarde. Citou exemplo de servidor público que 
também é esposo de professora o qual comentou sobre o assunto do aumento dos  
professores que lhe deixou com medo, pois,  a esposa teria 7% de aumento, e o 
mesmo poderia perder seu emprego. Disse que acredita que o prefeito vai analisar 
uma forma possível, mas que infelizmente o problema vai ser pago com demissões 
pois, ele não tem outra saída a não ser que Deus ajude com relação a devolução de  
dinheiro do ex-prefeito Jovani que está retido. Sugeriu fosse feita manifestação em 
frente ao fórum de Jacuí pedindo o que é de direito do povo, a devolução de oito 
milhões que é do povo, o qual ficou provado que foi desviado do município. Se 
lembrou de uma fala da ex-prefeita Neli, a qual dizia que o sindicato estava 
cobrando, mas, que não iria dar aumento visando manter um pai de família 
ganhando o essencial, acreditando que foi impensável esses aumentos.  Em 
seguida o Vereador Denílson Nascimento declara que foi muito boa a fala a respeito 
do aumento que ele foi a favor, e sempre defendeu a educação, mas, concordou que 
foi uma falta de planejamento sim da parte da administração, pois eles tinham que 
estar vendo sobre isso, e ter pensado no futuro, pois o executivo garantiu  cortes e 
demissões jamais iriam acontecer, e se isso tiver que ocorrer será lamentável. 
Enfatizou sofre o valor de oito milhões de reais seguros pelo ministério público e 
mencionou que o Presidente foi muito feliz de comentar, declarando que õ povo está 
muito acomodado, pois,  o dinheiro é do povo e está na hora do mesmo reagir,pois 
isso tem que ser resolvido. Tendo o Presidente proposto em formar uma comissão 
de vereadores, vice-prefeito, os chefes dos setores  e ir ate Jacuí  para mostrar a 
situação do município, pois esse dinheiro pode trazer benefícios a cidade, como 
exemplo, a construção de uma fábrica, e assim gerar empregos. Não havendo mais 
nada a tratar no grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Votação dos requerimentos representados nesta reunião, aprovados por 
unanimidade.Não havendo nada mais a tratar, o Presidente convoca para a 
quadragésima  primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária 
décima quarta legislatura, ás 19:00 horas, no dia 09 de abril de 2018.Após declara 
encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é 
assinada pelos presentes._______________________________________________ 
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