ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMAREUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 06 DE ABRIL 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),Helio Justino dos Santos (PR), Marcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos
(MDB) e Welington dos Reis dos Santos (MDB). Ausente o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB).
Colocada a disposição a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.Antes de passar para o
pequeno expediente, o Presidente informou que o vereador Gabriel não compareceu a sessão, que não
teve como falar com o mesmo devido a falta de sinal de celular na cidade, mas, o Presidente acredita que
sua ausência devido ao fato de o mesmo estar entre os cidadãos com mais de sessenta anos e pertencer ao
grupo de risco em relação ao corona vírus e acredita que por isso o referido vereador não compareceu a
sessão. Em seguidafoiaberto o PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta:LEITURAS DOS SEGUINTES
PROJETOS DE LEIS: Nº 13 que "Prorroga o mandato do Presidente do IMPRESFORT e dá outras
providências"; Nº 14 "Concede subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Passos"; Nº 15 que
"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 12.676,69
(doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)".INFORMATIVO: respostas de
ofícios e requerimentos, e também novas numerações de decretos municipais foram distribuídos por meio
digital a todos os vereadores e caso queiram cópia os vereadores podem solicitar na secretaria da Câmara.
Após foi aberto o GRANDE EXPEDIENTE,O PRESIDENTE comentou sobre a pandemia do corona vírus, e
sobre o fato de em alguns municípios as reuniões estarem sendo realizadas através de vídeo conferência,
porém, informou que no caso desta Casa entende não haver necessidade porque não há público grande
para assistir as sessões. Informou também que no decorrer da semana conforme for o andamento da
situação, a mesa diretora decidirá se for preciso mudar algo em relação ao funcionamento da Câmara e a
realização das reuniões e então os colegas serão comunicados. Em relação a fala do vereador Danilo
Oliveira sobre fé e política caminharem juntas, o Presidente relatou que são pontos distintos um do outro.
Quanto a fala de alguns vereadores sobre as decisões tomadas pelo prefeito, o Presidente entende que o
prefeito pecou porque poderia ter convidado os vereadores, pois, seria uma forma de dividir a
responsabilidade com a Câmara, mas, ele é o prefeito e tomou a decisão, somente lamenta esta situação.
Sobre o corona vírus disse que o que podem pedir é que assim como dito pelo vereador Danilo, que as
pessoas permaneçam em casa se não tiverem necessidade de sair, porque em sua opinião o problema está
começando agora, tende a agravar. Que se não fosse sério e não houvesse estudos de pessoas experientes
na área da saúde, não estariam construindo hospitais em estádios e também diversos leitos. Falou que há
estudos na área da saúde e sabem que a situação irá se agravar podendo criar um colapso no sistema de
saúde do país então o que podem fazer agora é evitar o máximo mesmo os comércios tendo voltado a
funcionar com algumas regras, mas, se não houver necessidade que evitem sair de casa, frequentar lugares
públicos com aglomeração de pessoas porque desta forma estarão evitando a proliferação do vírus. Disse
ter ficado surpreso com a informação repassada pelo vereador Evair em relação ao contágio da Dra. Virna e
por isso devem tomar o máximo cuidado. Em relação a subvenção para a santa casa disse que foi uma
atitude correta de todos os municípios porque a santa casa é que atende os pacientes da região. Em
seguida disse que já foi feito requerimento, inclusive já foi até respondido masgostaria novamente de
requerer do executivo com participação dos vereadores Danilo Oliveira, Marcio Andrade eReginaldo
Marques, sejam feitos os esforços necessários, e sejam tomadas providências no sentido de serem feitas
as trocas de lâmpadas queimadas em toda cidade de Fortaleza de Minas, em especial nas seguintes
pontos: 1 - Rua Geraldo Ferreira da Silva; 2 -Rua Auristela Vasconcelos Horta; 3 - Rua Jacuí. Justificou que
apesar de este serviço ter sido realizado na cidade, os locais acima mencionados, continuam com
problemas em relação a iluminação, deixando as vias escuras e trazendo riscos a quem trafega pelo
local.Após cumprimentou o vereador Helio pela sugestão de envio de ofício para os servidores da área da
saúde os quais estão colocando suas vidas em riscos e estão na linha de frente. Em seguida disse que nesta
data esteve na prefeitura e soube através do prefeito que a prefeitura vai confeccionar máscaras de
proteção. Que compraram o tecido, serão usadas máquinas da ASSOCIART para esta confecção porque
todos sabem que este equipamento de proteção está em falta. Que as máscaras confeccionadas serão
doadas para a população. Após O VEREADOR MÁRCIO ANDRADElamentou a tristeza que está acontecendo
no país e no mundo, onde tem morrido várias pessoas e a pior tristeza é saber que ainda não existe
remédio que consiga neutralizar ou acabar com o vírus. Que não está falando ainda nem de uma vacina,

mas de um remédio que seja eficaz no tratamento da doença, tendo relatado que existem várias tentativas
e que não sabe qual seria o certo. Em seguida pediu permissão ao Presidente para que todos os presentes
de pé pudessem rezar a oração do pai nosso, em ação de graças para todas as famílias que estão doentes
no Estado, no Brasil e no mundo porque a situação é crítica e de se pensar. Pediu a Deus que abençoe que
esta situação se resolva logo, que os cientistas e as faculdades de medicina consigam descobrir
medicamento que neutraliza e resolva e futuramente seja criada vacina para que possam salvar a
população. A sugestão foi acatada e a oração realizada. Continuando elogiou com muita admiração as
atitudes e postura do Ministro da Saúde, o qual tem ótimo conhecimento técnico por ser um médico
tomando conta da área da saúde no Brasil, que conhece da área e não está falando besteiras. Falou sobre a
calma e o poder de negociação do referido ministro o qual é extremamente preparado para o cargo.
Desejou ao mesmo que Deus o abençoe, e que ilumine muito a mente do mesmo para que não desista.
Tendo lembrado fala do mesmo o qual disse que: "Um médico não deixa o paciente no meio do
tratamento". Ainda em relação ao corona vírus, decretos, etc., o vereador Marcio comentou que a
população as vezes questiona se os vereadores participaram da elaboração destes decretos em relação ao
fechamento das entradas da cidade e dos demais que dizem respeito ao município, inclusive sobre o fato
de o prefeito ter suspendido a triagem do lixo jogando o mesmo direto na vala e de um modo geral todas
as ações do executivo. Tendo o vereador Marcio questionado aos colegas se o prefeito pediu opinião dos
mesmos em relação a estas atitudes, respondido que não, o vereador lamentou o prefeito ver que os
vereadores que são representantesdo povo como uma parte que não que não tem validade porque se o
prefeito não chama os vereadores que estão nesta Casa para ajudar a administrar a cidade, para participar
de decisões tão sérias, tão criteriosas que onde houver mais pessoas com ideias, podem chegar numa
decisão melhor, poderiam talvez ter melhores resultados. Relatou que não está dizendo que o prefeito está
tomando atitudes erradas, que certas ou erradas, gostaria de esclarecer para a população que os
vereadores não foram comunicados nem convidados e que se este vereador quis saber um dia sobre
fechamento de entrada de cidade, o mesmo ligou para o prefeito que lhe respondeu apenas o que lhe
perguntou. Disse ficar triste porque vê vídeos de cidades vizinhas como, por exemplo, Jacuí em que o
prefeito se reuniu com o presidente da câmara o qual conversou com os demais vereadores e resolveram o
que iriam fazer na cidade. Parabenizou o prefeito de Jacuípela atitude de chamar os vereadores conversar e
participar e trocar ideias do que iriam fazer para ver o que era bom ou não. Enfatizou que não está
criticando, mas o fechamento da cidade foi para falar que estava fechando, mas, infelizmente todos
passam e entravam na cidade. Que tentaram fazer o fechamento mas o critério adotado passou do mesmo
jeito, começaram anotando placa depois passaram a medir a febre das pessoas. Comentou que teve bom
mas que o intuito que queriam no inicio que disseram que iria fechar a cidade inteira não foi feito. Sobre os
comércios locais, disse que tem dó devido ao fechamento porque a situação é realmente crítica porque
tem muitos comerciantes que pagam aluguel, sabem das dificuldades de não estar vendendo e continuar
com as despesas, e novamente foi feita reunião com os comerciantes para a reabertura do comercio,
novamente não convidou nenhum vereador, tendo o vereador Marcio dito que para este prefeito, esta
Câmara é um zero a esquerda, não existe e o vereador entende que todos deveriam pensar nisso. Relatou
que nenhum vereador está na Câmara porque quer mandar na administração do prefeito e que quer ele
faça é trocar ideia, conversar. Lamentou a situação, disse achar muito triste e disse que todos os
vereadores têm a contribuir com a administração para melhor, visto que não querem prejudicar ninguém
porque estão em um barco só e por isso entende que deveria ter mais respeito com a Câmara. Propôs
ofício do Plenário ao executivo solicitando que esta Casa de Leis seja colocada a par das situações e
decisões tomadas pela administração, as quais são de grande interesse da população e de todos.
Solicitou ainda, que ao menos os vereadores sejam convidados a participar das referidas decisões, pois,
juntos poderão encontrar soluções e melhorias para o município.A sugestão foi acatada. Tendo o
vereador solicitado que ao menos os vereadores sejam convidados, que pode ser que talvez não possam ir,
mas, que entende isso como falta de respeito com a Casa. Tendo citado como exemplo o Presidente da
Câmara que poderia baixar decreto sem falar com os demais membros da mesa diretora, em relação ao
não funcionamento do local nos dias de isolamento devido ao covid-19, mas, fez contato com este
vereador e com o vice-presidente questionando o que os mesmos achavam em relação ao assunto, dito
pelo vereador Marcio que isso sim é uma ação compartilhada e de humildade, tendo parabenizado o
Presidente da Câmara pela atitude, pois não viu esta atitude no prefeito. Em seguida fez requerimento ao
executivo requerendo seja realizada manutenção nos equipamentos da academia de ginástica municipal,
tendo em vista, que o local se encontra parado para pintura, e pelo fato de que o prefeito havia dito que
quando a mesma parasse de funcionar em razão de tal obra, a referida manutenção seria realizada. Na
sequencia noticiou recurso de emenda impositiva para este ano do deputado Antonio Carlos Arantes, no

valor de oitenta e dois mil reais para a aquisição de veículo de sete lugares, que agora depende somente do
governo pagar este ano ou ano que vem, também irá depender da questão da crise relativa ao corona vírus,
mas, está empenhado, é uma emenda impositiva e logo tem que ser paga. Quanto ao PL nº 14 de doação
de quarenta mil reais a Santa Casa de Passos, foi uma reunião realizada entre os prefeitos da região que
entraram em acordo de quanto cada município poderia fazer esta doação. O vereador disse entender ser
muito necessário, que esta decisão foi sábia dos prefeitos da região que estavam na reunião, pois, entende
que devem ajudar a Santa Casa que é o hospital que socorre o município. Em relação ao PL nº 15 sobre
abertura de crédito especial disse ser tranquilo visto ser um recurso que vem para a saúde e para a questão
do corona vírus e por isso delibera para que seja colocado em votação. Sobre o PL nº 13 que estende o
mandato do presidente do IMPRESFORT para mais quatro meses, disse entender que existem indicativos e
pelo Ministério da Saúde, pela secretaria de Estado de saúde que fala que esta questão do corona vírus
pode se estender de três a quatro meses, então, estarão adiando quatro meses e poderão votar na época
do pico da pandemia. Sugeriu que mantivesse o edital original e fizesse a eleição no dia 16/04 fazendo
controle para que não haja aglomeração de pessoas, já que são muitos servidores e a votação poderia ser
tranquila se ocorresse durante todo o dia, lembrando de sugestão do vereador Danilo de estender a
votação para dois ou três dias para que as pessoas possam votar com mais tranquilidade, mas, que votem
na data agendada de início para já resolverem, pois, as vezes adiam e o problema do vírus pode estar pior a
época da votação. Falou que em sua opinião votar agora é mais interessante e não concorda com a
prorrogação. Em aparte parabenizou todos os profissionais de saúde que estão empenhados, a frente e em
confronto direto com tudo, servidores estes que estão fazendo cada um sua parte, pois, estão na linha de
frente. Desejou que Deus abençoasse os mesmos além de boa sorte a estes servidores. Em relação ao
decreto nº 26/2020 o vereador lamentou novamente a não participação de nenhum vereador nestas
decisões. Disse que no pensamento do prefeito os vereadores são todos incapazes que não atribui a esta
Casa nenhuma participação e isso é muito triste. Antes de encerrar ainda em relação ao covid-19disse que
conversou com a Sra. Cláudia Helena em relação as vacinas da gripe, tendo sido informado inclusive a título
de informação para a população que esta campanha foi antecipada e as referidas vacinas serão recebidas
em catorze parcelas e não em sua totalidade como de costume, ou seja, o município receberá estas vacinas
parceladas. Informado ainda, que não há necessidade de a população se preocupar porque os cidadãos
serão vacinados na medida do possível tanto nas residências na área urbana, quanto na zona rural, visto
que os responsáveis por esta área estarão fazendo este serviço. Fez requerimento a diretora do
departamento de saúde para requerer informações em relação a fase que este departamento se
encontra em relação ao recebimento das vacinas contra a gripe, ou seja, quantas parcelas já foram
recebidas, e quantas ainda faltam para receber. Requer ainda, confirmação se será realizada esta
vacinação nas residências e na zona rural do município.Em seguidaOVEREADOREVAIR MESSIAS
PEREIRA,lamentou esta situação difícil do corona vírus, da qual o vereador Marcio já expôs em relação a
esta epidemia que vem matando várias pessoas no mundo inteiro. Disse que no Brasil, São Paulo é a capital
mais atingida, porém, nosso município não está livre desta doença. Disse que não é segredo que bateu à
porta do município, uma vez que a Dra. Virna, médica que atende no município, contraiu o vírus, que está
dizendo isso porque a própria cidadã postou em redes sociais, tendo contraído no estado de são Paulo
onde a mesma presta serviço e por isso está afastada, isolada e preocupada com sua mãe que já é idosa e
também com sua filha. Relatou que a médica foi atendida por alguns enfermeiros que por ventura também
trabalham na SC de Passos, os quais também trabalham em Fortaleza,então, o vereador entende que o
vírus já bateu na porta do município. Que diante disso, ainda mais sendo uma funcionária da prefeitura e o
prefeito tendo conhecimento disso, no entendimento do vereador o mesmo afrouxou com as medidas que
o mesmo tinha tomado contra tentar impedir. Primeiro que era o fechamento da cidade conforme dito
pelo vereador Marcio, tendo parabenizado os funcionários que ficaram no local no sol quente medindo
febre de quem passava pelo local, além de tirarem e colocarem cones na pista. O vereador disse que por
várias vezes procurou o servidor Nivaldo Estevam que era o responsável e pediu fosse colocado algo no
local para cobrir os servidores do sol que estava muito quente e na opinião do vereador isso parecida um
castigo, pois, as vezes impedem uma doença mas causam outra. O vereador disse que pelo visto o prefeito
entende que a questão do corona vírus está resolvido, que não sabe qual a fonte que o mesmo tem neste
sentido, pois, nesta data este vereador andou pela cidade e observou um movimento dez vezes maior que
os dias que estavam em confinamento. Salientou que os comércios tem que trabalhar mas isso
gradativamente, pois, existem regras, que o comercio não para e continua fazendo suas vendas porém
cuidando da saúde do próximo que está de fora e até mesmo dos funcionários que estão dentro do
comércio, bem como, os próprios donos que estão na linha de frente que podem ser infectados. Disse
quem em sua opinião o comércio reabriu mas devem ter uma certa cautela, uma fiscalização. Que vários

comércios estão monitorando a quantidade de clientes que entram no local e ainda fazem a higienização
com álcool, porém, presenciou alguns comércios com aglomeração de pessoas e isso é preocupante, pois, o
prefeito para fazer uma liberação tem que ter uma equipe muito boa para fiscalizar. Quanto ao pessoal que
estava nas entradas da cidade, disse que o prefeito tinha que equipar os mesmos com colete refletivo e
ferramentas para melhorar a visibilidade e identificação. Disse que teve o prazer de estar em Jacuí e na
entrada da cidade existe uma ficha que é preenchida por quem não é da cidade, com telefone, endereço e
até documento de identidade, sendo necessário informar qual o seu destino e o tempo que irá permanecer
na cidade. Se desculpou mas relatou que o procedimento em Fortaleza foi muito mal organizado, pois, se o
prefeito enxergasse esta Casa como ponto de apoio para a administração dele, e tirasse opinião com os
vereadores com certeza teriam alguma ideia benéfica para o povo que iria ajudar a prevenir. Disse que
como vereador, ex militar e cidadão fortalezense tem a obrigação de dizer que no primeiro dia do
fechamento foi colocado obstáculos na ponte do Rio São João saída para Passos. Que a noite este vereador
foi até o local e viu que havia um funcionário sozinho com seu uniforme de trabalho, sem nenhum colete
refletivo, sem no mínimo uma lanterna, tendo o vereador questionado onde fica a segurança deste
funcionário. Disse que chegou perto do funcionário e falou com o mesmo tendo em vista estar muito
inseguro. Que o povo de Fortaleza sabia que o local estava fechado que tinha lá alguém conhecido, mas,
podia ocorrer de alguém que está vindo na contra mão que não conhece aquele cidadão que quando ver
ele sem nada que identifique, visto que a PM não estava presente no local que com certeza não foi nem
comunicada e aquele funcionário naquele local sozinho poderia ser confundido com um bandido. Relatou
que como ex policial pode dizer que uma das coisas que mais se utiliza é fechar rodovias e quando a pessoa
para ela é assaltada e com medo disso poderia até atropelar um funcionário desse. Comentou que levou
estas recomendações graças a Deus foi atendido e trouxeram para dentro da cidade que ao menos os
funcionários ficam num local mais iluminado e menos arriscado. O vereador relatou que o Sr. Prefeito que
o desculpe, mas, o mesmo quer administrar sozinho e não está dando conta, e se ao menos ele
perguntasse ou tirasse opiniões poderia surgir algo, porque os vereadores recebem do povo que os paga
através de impostos para poderem trabalharem juntos porque se a qualquer momento o prefeito convocar
esta Casa, os vereadores vão juntos sim para tentar achar uma solução. Em seguida fez requerimento ao
executivo com participação dos vereadores Marcio Domingues Andrade e Helio Justino dos Santos,
requerendo sejam instaladas as câmeras de segurança nos pontos estratégicos da cidade, as quais já
foram adquiridas através de emenda parlamentar do Deputado Antonio Carlos Arantes, e que se
encontram guardadas. Tendo justificado o fato de que com a instalação das referidas câmeras, as
mesmas irão ajudar a fazer a vigilância da cidade.Questionou que se o deputado destinou este recurso o
qual foi recebido e o material comprado que o mesmo seja instalado para fazer a vigilância da cidade. Fez
requerimento também ao departamento de saúde requerendo sejam feitos os esforços necessários, e
seja feito contato com a secretaria de saúde de Jacuí visando analisar a referida ficha de identificação
citada acima, para que no mesmo sentido, seja elaborado este documento pelo departamento de saúde
de Fortaleza de Minas, o qual possa ser usado para identificar cidadãos que entram e saem deste
município, caso seja reativado o controle das entradas de cidadãos nesta cidade. Enfatizou que
recomenda ao Sr. Prefeito que volte novamente a fazer as barreiras porém de maneira eficiente porque
não adianta parar a reciclagem e jogar todo o lixo na valeta, pois, parou de fazer a triagem do lixo o que é
um crime ambiental e pegou os funcionários para colocar em alguns pontos para ficar colocando e tirando
cones, tendo o vereador discordado desta situação e dito que deve ser feito algo mais eficiente . Após
comentou que durante a semana fez ofício e encaminhou a Sra. Edina Andrade que estava substituindo a
Sra. Monica Emidio que estava afastada da secretaria de saúde, pois, vários funcionários da área da saúde
lhe procuraram preocupados porque possuem problema crônicos de saúde como diabetes, pressão alta e
outras enfermidades que caso venham ser contaminado com o corona vírus terão mais dificuldades de
recuperação. Informou que no ofício solicitou fosse feito levantamento para averiguar se existem pessoas
nesta situação. Disse que a Sra. Monica já retornou ao cargo que gostaria de agradecer tanto a cidadã
quanto a Sra. Edina que respondeu o ofício informando que irão fazer este tipo de serviço e verificar se
algum servidor tem este problema, bem como, a possibilidade do afastamento. Comentou que as vezes
com este afastamento alguns funcionários vão perder rendimentos como por exemplo insalubridade,
PMAQ, dentre outros, então que estas pessoas que mesmo com estes problemas detectados queiram
continuar trabalhando que o município que assinem um termo de responsabilidade para que
posteriormente o município não venha ser penalizado por algo. Emrelação a prorrogação da eleição do
IMPRESFORT o vereador disse que comunga da opinião do colega Marcio até porque o local onde irá
acontecer é grande, existe condições de se organizar para que as pessoas cheguem de maneira a não
tumultuar e em seu entendimento essa prorrogação poderia chocar com uma época em que as coisas

podem estar pior. Antes de passar a palavra ao vereador Francisco Ronivaldo o Presidente solicitou fosse
feita leitura de parte do decreto municipal nº 26/2020 em relação as normas de como irá funcionar o
comercio local, recebido por esta Casa e distribuída cópia a todos os vereadores, por entender que depois
da leitura poderá servir de discussão tanto para os vereadores que já usaram da palavra como para os
demais. Ainda com a palavra o vereador Evair Pereira disse que este decreto é muito interessante, e que
gostaria que algum comerciante que se enquadra nestes setores, que fiquem espertos porque quem for
dono de restaurante, bares, lanchonetes e congêneres, tomem cuidado, porque se os mesmos não podem
vender no balcão e servir nas mesas, então não mudou nada de como era antes ou seja os comerciantes
terão que vender apenas por delivery. Relatou que devem tomar cuidado porque a multa começa com
valor pequeno mas depois da reincidência ela é de dez vezes mais e posteriormente o alvará de
funcionamento é caçado. Recomentou que estes comerciantes em especial permaneçam de portas
fechadas vendendo e entregando a delivery porque senão terão sérios problemas. Informou que o prefeito
fez reunião no parque de exposições e na opinião deste vereador o mesmo deu com uma mão e tirou com
a outra. Em seguida O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUESlamentou a mortalidade em relação
ao corona vírus, que a situação é grave, a preocupação é grande, mas, que o município de Fortaleza está no
céu em relação as cidades maiores. Disse que respeita as opiniões dos vereadores Marcio e Evair, mas
olhando por outro lado questionou quem quer que morra alguma pessoa. Respondido que ninguém. O
vereador disse entender que esta pandemia veio para sacudir não somente o povo brasileiro, mas, do
mundo inteiro. Questionou a todos os vereadores quanto tempo faz que os mesmos não veem uma
quaresma tão respeitada como esta. Tendo respondido que está com 46 anos e não se lembra. Relatou que
o carnaval termina para quem respeita as questões religiosas, que tem pessoas que não respeitam inclusive
foi possível ver na tv desfile de escola de samba em que o diabo arrasta Jesus Cristo pela rua. Pediu
desculpas a todos que tem entendimento diferente, e disse que entende que antigamente todos
respeitavam a quarta feira de cinzas e a sexta feira da paixão, mas, atualmente não se vê mais isso e sim
um querendo apunhalar o outro pelas costas, um querendo acabar com o outro ou crescer em cima da
desgraça do outro. Enfatizou que esta pandemia veio para chacoalhar o povo para mostrar que quem tem
poder é Deus e Ele não explica, não manda e não fala para ninguém que Ele tem. Enfatizou que não está
concordando com quem está morrendo ou sofrendo por isso, e hoje o que pede é para Deus e Nossa
Senhora Aparecida além dos anjos e santos, para proteger os contaminados e os que estão no grupo de
risco. Salientou que se tiver como prevenir que previnam porque esta situação não é brincadeira, mas, que
veio para mostrar e alertar que existe Deus e que todos devem respeitar Ele isso é fato. Disse que o mundo
estava sem regrasprincipalmente no sentido espiritual independente de que religião for, apesar de não
poder de falar das outras religiões porque não frequenta, mas, a católica, que é a sua, pode falar tendo
questionado quem tira ao menos dez minutos para agradecer a Deus pelo que as pessoas são, pelo que
tem e da perfeição. Comentou que não concorda e jamais vai concordar com o que está acontecendo, mas,
se hoje verificarem as redes sociais podem ver que lá diz que estava escrita na bíblia, mas quem preveniu
para isso se já estava escrito neste tempo todo. Falou que devem prevenir que deve ter precauções, porque
senão a situação fica pior, mas, isso deveria ser para todos de todas as idades, porque senão todos serão
contaminados. Concordou que todos devem se prevenir, porém, devem pedir a Deus uma solução para o
caso. Desculpou-se mais uma vez com todos que discordam de sua opinião disse entender que este é o
momento de todos refletirem porque não estão apenas passando por uma crise, e sim começando uma
nova era porque se as pessoas estão achando que esta pandemia é uma brincadeira e que daqui trinta ou
sessenta dias isso irá passar, este vereador torce para que acabe e disse que em sua opinião acha que
depois que passar a quaresma muita coisa vai passar e que isso veio para mostrar para todos que se a
gente não respeitar virá situações piores pela frente. Relatou que é a hora de todos se curvar, baixar a
cabeça e ver que Deus existe e, além disso, tomar uma direção na vida, porque devem ter mais união mais
compreensão e acima de tudo mais agradecimento a Deus por tudo que somos. Em relação aos PL’s disse
que quanto a prorrogação do prazo para a presidência do IMPRESFORT discorda da ideia dos colegas Evair e
Marcio, e concorda com adiarem para dois ou três meses para frente porque em sua opinião o pico
principal da pandemia é neste instante. Deixou claro que não discorda do que os mesmos falaram porque
as vezes pode sim estar pior, mas, concorda de deixar um pouco mais pra frente porque o povo agora em
sua opinião está muito intimidado, mas, entende também que se houver um esquema que o servidor saiba
que o mesmo possa ir votar consciente e com confiança de que não será prejudicado pelo vereador tudo
bem. Relatou que também concorda em prorrogar por mais um tempo até ver o que vai acontecer porque
há várias coisas que estão sendo prorrogadas queàs vezes podem até mudar ou cancelar. Frisou mais uma
vez solicitando que ficasse registrado que não concorda com o que está acontecendo, que não é ninguém
para concordar ou discordar, tendo dito que devem agradecer muito a Deus pois em nossa região ainda

está tranquilo, tendo também solicitado que todos se previnam, devendo sempre analisar que não devem
colocar muito na cabeça o problema porque poderá acarretar outros problemas piores. Falou que devem
ter em fé em Deus, coragem, colocando na cabeça que isso veio para fazer a gente refletir e nos mostrar
que temos que ter fé, tendo ao final desejado que Deus ilumine não só nossas famílias mas as do mundo
inteiro. Após O VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS,fez ofício com participação do vereador
Marcio Andrade, ao executivo e ao chefe do setor de máquinasparabenizando e agradecendo por ter
atendido solicitação destes vereadores e ter realizado não somente a manutenção do local conhecido
como "Morro Grande", sentido Bairro Tebas, mas também por ter feito manutenção em toda estrada
daquele local.Tendo estendido os cumprimentos a todos os servidores municipais envolvidos no
trabalho.O vereador Reginaldo comentou que solicitou apenas um paliativo, mas, na realidade fizeram
toda manutenção, que pegaram na saída para o Bairro e Deus ajudou que a máquina de Fortaleza se
encontrou com a de Itaú pela estrada e fizeram toda a manutenção. Relatou que quando há necessidade de
cobrar, faz isso, mas, também deve agradecer quando o serviço é realizado. Em relação a pandemia do
covid-19 disse que sempre fala com sua esposa e filhas que há muito tempo o Brasil está ficando diferente,
está ficando difícil e não está abrindo espaço para pessoas que tenham opinião e atitude própria. Disse que
as pessoas devem ter suas opiniões as quais devem ser respeitadas. Que deve haver bom senso e
caminharem no mesmo sentido, pois, o brasileiro de uma época pra cá colocou na cabeça que política é
jogo de futebol e não é. Ressaltou que passado o dia da política, o correto seria pegarem nas mãos e
marcarem um rumo, um caminho certo e perfeito visando trabalhar para a população de modo geral tanto
aos trabalhadores quanto aos empresários. Disse que a situação é uma via de mão dupla, falou também
sobre liberar a passagem de caminhoneiros para não faltar alimentos e sobre o preço do pedágio que é
embutido no frete e por isso os alimentos chegam aos mercados com valores abusivos. Mais uma vez disse
que hoje em dia é muito difícil de conversar com as pessoas porque algumas acham que você é obrigado a
ter um lado político e a situação fica difícil porque sempre a pessoa que é neutra tem melhor visão de
ambos os lados, enxergando os podres dos dois lados, e o cidadão neutro não pode escolher a parte boa na
opinião de algumas pessoas, mas sim a parte podre seja da direito ou da esquerda e para este vereador as
coisas não são assim, porque existe o livre arbítrio e maneiras diferentes de pensar de cada um. Enfatizou
que um erro não justifica o outro, que o correto é marcarem um objetivo e entende que as pessoas ficarem
usando de desvantagem do outro para se promover é porque não consegue fazer isso com a própria
vantagem. Em aparte o vereador Marcio Andrade questionou se o colega Reginaldo estava fazendo estes
relatos em relação às brigas do Presidente da República, respondido que sim e que devem parar com esta
história de direita ou esquerda, pois o momento é de união e trabalho para vencer esta situação e para isso
não há necessidade de lados políticos, basta todos juntos se esforçarem. Relatou sobre cassação a qual
segundo o vereador é proibido e devem esquecer isso. Lembrou-se de que na eleição de 2018 a bíblia foi
bastante usada e todos lembram. Que muitas palavras/versículos da bíblica foram usados tanto de um lado
quanto de outroe este vereador achava isso errado. Frisou que quem conhece a bíblia sabe que tudo que
nela está escrito é o contrário do que aconteceu na eleição. Primeiro que quem escolhe um que vai ser
enviado por Deus não é o homem e sim Deus e quando isso acontecer o homem não irá saber, justamente
para não acontecer como da primeira vez em que Deus foi pregado numa cruz, isso porque naquela época
não existia arma de fogo porque o ser humano é capaz de fazer coisa pior. Tendo questionado se achavam
que Deus vai alertar que está mandando de volta a terra seu Filho. Comentou que viu padres entrando com
a palavra de Deus na política, que não generaliza porque não são todos, e da mesma forma também
fizeram alguns pastores. Concordou com as palavras do colega Francisco Ronivaldo quando o mesmo disse
que essa pandemia pode ser Deus chacoalhando o povo para que acordem para a vida. Pediu que todos
elevem o pensamento a Deus , porque atualmente a situação está tão complicada porque nem podem mais
se aproximar de um amigo pegar em sua mão para cumprimentar, mas, o ser humano continua brigando
por causa da política e não está preocupado. Deu exemplo de pessoas que esconderam os pais na zona
rural, assim, como os filhos e sogros em outro sítio, mas nas redes sociais mencionou que iria para a rua,
tendo o vereador dito para esta pessoa que então ela poderia trazer de volta para casa seus parentes.
Questionou se isso é pensamento de ser humano, que na realidade primeiro deve pensar no próximo para
depois pensar nele mesmo. Após OVEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS,disse respeitar as palavras do
colega Reginaldo, mas, entende ser meio duvidoso porque há candidato a prefeito que visita a Igreja
Católica, assim como, candidato que visita a Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas, e na opinião do
vereador cabe a estes candidatos evitarem as visitas, porque se um pastor e um padre não podem falar em
política, candidato também não pode frequentar. Questionou se antes da campanha o candidato não
compareceu em determinada igreja nenhuma, porque estaria indo então naquele momento. Salientou que
o mandato dura quatro anos e no último ano o candidato vai a igreja. Disse que é evangélico que respeita

todas as religiões e todosos dias dobra seus joelhos no chão e hora por todos, assim como sua esposa
também faz apesar de ter seus problemas em sua casa e de não negar isso a ninguém. Em seguida fez
ofício com participação dos vereadores Reginaldo Marques dos Santos, Welington dos Reis dos Santos,
Francisco Ronivaldo Rodrigues e Danilo Junior de Oliveira ao chefe do setor de máquinas para agradecer
pelas manutenções realizadas em pontes localizadas no Bairro Chapadão, bem como, pelas manutenções
feitas em diversas estradas vicinais do município. Estendendo os cumprimentos a todos os servidores
municipais envolvidos no trabalho, os quais não mediram esforços para a realização destes
serviços.Continuando sugeriu fosse feito ofício do Plenário a todos os servidores da policlínica municipal
para agradecer aos mesmos, pois, não estão medindo esforços para combater a pandemia do covid - 19.
Ressaltando que estes profissionais estão na linha de frente em relação ao vírus, no intuito de resguardar
a população para que este mal não aflija o município. A sugestão foi acatada. Na sequencia sugeriu
também em nome do Plenário o envio de ofício a todos os funcionários do PSF municipal paraagradecer
a todos, bem como, os servidores do setor de endemias e epidemiologia, os quais não estão medindo
esforços para combater a pandemia do covid - 19, e também alertar a população quanto aos riscos do
referido vírus. Ressaltando que estão na linha de frente em relação ao vírus, no intuito de resguardar a
população para que este mal não aflija o município. A sugestão também foi acatada. O vereador Helio
informou que havia alguns servidores com férias vencidas, mas, que devido a pandemia o prefeito
conversou e o servidor deixou para tirar as mesmas posteriormente em apoio a situação. Disse que sempre
cobram algumas coisas, mas, que devem também agradecer por este tipo de ajuda dos servidores. Em
relação a manutenção das estradas disse que também agradece porque as mesmas estavam péssimas, que
fez ofício neste sentido. Quanto ao PL nº 13 que envolvem a Sra. Sarah e o Sr. Odacir, disse que não
deveriam mudar e sim marcar horário para os servidores de cada setor da prefeitura estar indo ao clube
para votar, pois, assim não irá tumultuar, porque tem certeza que a maioria dos aposentados não irávotar
que esta é sua opinião como servidor público que contribui com o IMPRESFORT . Relatou que quando
assiste tv desanima porque a época que a doença ataca é a do frio, ou seja, maio, junho e julho e com isso
os servidores desanimam de sair de casa. Finalizou pedindo a Deus que ilumine e abençoe a vida de todos.
Emseguida OVEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA,iniciou sua fala pedindo a Deus que ilumine a todos.
Relatou que devem ser otimistas ter fé em Deus, mas cada um fazer sua parte e não façam com que este
vírus circule pela comunidade e em virtude disso solicita a população que façam o isolamento social, que
continuem dentro de suas casas, as pessoas que não fazem parte dos serviços essenciais de saúde, que
trabalham em supermercados, farmácias, as quais estão evitando o desabastecimento das famílias, que
estas pessoas possam ser iluminadas por Deus porque são verdadeiros guerreiros, em relação aos
profissionais da saúde disse que são verdadeiros guerreiros que colocam seu juramento acima e a frente
até de sua saúde e em virtude deste isolamento, com relação ao PL nº 13 que prorroga o mandato do
diretor do IMPRESFORT, no mérito acredita que este projeto é necessário e essencial, conforme a fala do
vereador Helio, os aposentados, as pessoas do grupo de risco que tem mais de sessenta anos, podem ser
que não votem. Disse que se for do grupo de risco não iria votar no dia 16/04. Pensando nestes servidores,
pensando que é importante ouvir a maioria dos mais de duzentos e vinte servidores habilitados neste
processo eleitoral para o novo mandato do diretor presidente do IMPRESFORT, entende ser de suma
importância esta prorrogação. Colocou que desde o dia 20/03 está trabalhando em home office, em regime
de tele trabalho, vídeo conferência, montando relatórios, fazendo seu trabalho de casa. Que o governo do
Estado colocou esta questão para que os servidores da educação servidores públicos estaduais que possam
fazer o tele trabalho, que não tenham contato com as outra pessoas. Falou que sua mãe é hipertensa, tem
setenta anos de idade é e do grupo de risco, não é cabível que este vereador vá todos os dias trabalhar em
Passos e expor sua mãe a este risco. Então em virtude disso, pensa e entende que o PL nº 13 é muito
importante para que preservem as vidas dos servidores públicos da cidade. Frisou que a orientação é o
isolamento, que tem feito serviços básicos de rua e que nesta sessão é a primeira vez que veio nesta Casa
porque o povo votou nos vereadores e os mesmos estão nesta reunião representando a população. Disse
entender que os três projetos que estão em pauta em sua opinião possuem regime de urgência especial,
porque os três vão enfrentar esta crise essa pandemia mundial que se Deus quiser não vai virar uma
epidemia em nosso município. Falou que existem seis casos suspeitos e graças a Deus nenhum confirmado,
mas, existem confirmações no município vizinho de 23km, então o que este vereador pede a toda
comunidade que as pessoas que possam fazer que façam o isolamento social, fiquem em casa, não saiam
para votar então nesta perspectiva encaminho sua orientação e seu voto para a prorrogação para quatro
meses e se na oportunidade daqui quatro meses não for possível fazer esta votação que a mesma seja
novamente prorrogada, tendo citado exemplo das olimpíadas que é um evento mundial que iria acontecer
no Japão foi prorrogada para 2020, assim como os jogos escolares de Minas Gerais também foram

prorrogados por prazo indeterminado. Salientou sobre fala do governador nesta data dizendo que as
escolas, jogos de futebol, no âmbito do Estado de Minas Gerais a previsão de retomada é para junho de
2020, então já estão pensando em estratégicas pedagógicas que possam dar oportunidades para os
estudantes poderem estudar em casa através da internet e em virtude disso entende ser sensato que os
vereadores possam votar este projeto de lei e caso a maioria deste Plenário não entender viável esta ideia
de prorrogação daí devem estabelecer outros mecanismos que irá salvaguardar a integridade física e a
saúde dos servidores, mas, este vereador como também servidore aproveitando a fala do vereador Helio
disse que se fosse servidor público aposentado do grupo de risco, não iria votar para não expor sua saúde
neste momento já que é momento de fazer o isolamento, e por isso pede encarecidamente a toda
comunidade de Fortaleza que não faça este vírus circular e possam continuar em isolamento social em
nossas casas. Pediu a Deus que ilumine e encaminhe a todos. Disse pensar que sua torcida e a de todos os
brasileiros é pelo Brasil. Que não torcem para A ou B e sim pelo Brasil e uma fala que este vereador traz
muito e que o mesmo acredita nela é a seguinte: “que juntos podem construir uma Fortaleza de Minas a
cada dia melhor”, assim como um Estado e até o país da mesma forma. Que possam pedir ao Espírito Santo
de Deus que possam encaminhar os governantes e representantes para que possam agir pensando num
bem comum na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos fortalezenses e habitantes do planeta.
Enfatizou que todos devem ter em mente esta mensagem de otimismo, mas que tenham a necessidade de
adquirir estas precauções. Com relação ao PL Nº 14-subvenção a santa casa de Passos disse que é favorável
tanto ao regime de urgência especial assim como ao projeto. Disse que fez algumas contas e sabe que
alguns municípios estão doando mais que o valor apresentado na proposição mas pensando que cada um
dos 28 municípios que compõe a nossa região irão doar 40 mil ao final terão um milhão e cento e vinte mil
reais na conta da santa casa que é o hospital de referência para Fortaleza. Que estão fazendo esta doação
de 40 mil reais pensando e pedindo a Deus para não usufruírem dessa infraestrutura que está sendo criada.
Falou sobre hospital de campanha que está sendo construído nas instalações onde era localizado o antigo
Otto kracauer, tem também a ampliação dos leitos de UTI e sabem que cerca de cinco por cento das
pessoas que foram contaminadas pelo corona vírus e que faz parte desse grupo de risco pode vir necessitar
de uso de respirador por isso a necessidade deste isolamento social para que a curva do índice da doença
possa baixar para que não venham trazer um colapso no sistema de saúde. Disse que a intenção é esta.
Quanto ao PL nº 15 que abre crédito adicional especial relatou que é um recurso que veio do governo
federal que será destinado ao combate do covid-19, por isso entende que estes três projetos são
necessários para que possam salvaguardar a saúde da comunidade dando segurança e tranquilidade para
que as pessoas forem no momento de votação no clube municipal se Deus quiser num futuro breve, mas,
com segurança e que possam oportunizar para que os servidores públicos aposentados, ou mesmo
diabéticos e hipertensos possam votar. Relatou que todos sabem que o grupo de risco não somente são os
idosos, mas quem tem doenças autoimunes, mas, dentre outras e infelizmente há um quantitativo de
servidores destes mais de 220 servidores habilitadospara votar que estão neste grupo de risco então
pensando nestes servidores e na segurança e na saúde da comunidade é que o vereador acredita que o PL
nº 13 também vem a atender estes anseios de preservar a saúde do povo. Finalizando disse que em seu
entendimento fé e política devem caminhar juntas lembrando que a diocese de Guaxupé fez um encontro
de fé e política, convidou todos os vereadores, os prefeitos de todos os mais de 46 municípios que
pertencem a esta diocese da qual Fortaleza faz parte. Disse acreditar que devem ter sim pessoas cristãs que
tem princípios e que buscam o bem comum na vida política também. Relatou que a vida política, faz parte e
quando se colocam num carto público estão indo para um todo ou seja convicções religiosas, as questões
de moral e ética que estão presentes no dia a dia e por isso entende que se a fé e a política caminharem
juntas haveriam pessoas mais comprometidas com o bem comum, e pensando no bem estar da
comunidade é o que busca e pretende sempre estar fazendo. Falou da excelente iniciativa no início desta
reunião quando sugeriu fazerem oração que o próprio Jesus Cristo ensinou, tendo o vereador pedido que o
Espirito Santo de deus encaminhe as mentes, os governantes, deputados, senadores e demais autoridades
para que juntos possam construir uma saúde de melhor qualidade. Falou também que esta pandemia
conforme colocado pelo vereador Francisco Ronivaldo veio para um ensinamento, porque os hospitais
estavam sucateados, é um ensinamento em que se preocupam em construir estádios e não se preocupam
em manter um sistema de UTI eficiente de melhorar a saúde e educação, então que isso venha de
ensinamento para que possam sair mais fortes desta crise a qual será superada com muita fé em Deus e
união. Disse acreditar que não é questão de torcida, e sim torcer por um único objetivo pelo Brasil, pelo
Estado e pela cidade de Fortaleza. Em aparte o vereador Reginaldo Marques disse que as palavras do
colega Danilo foi de encontro com que este vereador acabou de dizer, ou seja, quem é neutro vê melhor,
que o vereador Danilo, porém, falou apenas da construção de estádios e não de outras situações e com isso

o vereador está omitindo informações para as pessoas e para o vereador Reginaldo isso é escolher um lado
porque quem é neutro joga dos dois lados, é foi por isso que citou sobre o rumo que está tomando a nação
porque as pessoas falam sem sentir, mas, quem é neutro percebe. Frisou que não quis dizer que não deve
ter religião na política, se sim para não escolherem um enviado de Deus para ganhar a eleição, que não
façam isso com a fé dos cristãos, pessoas que trabalham que chegam em casa e colocam o joelho no chão
com a bíblia ou o terço e o candidato colocar na cabeça dos mesmos que aquele que o mesmo irá votar é
um escolhido de Deus porque isso é brincar com a fé das pessoas. Não havendo mais assuntos para o
Grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA:Votação do pedido de urgência especial dos projetos de
leis nº 13, 14 e 15/2020, após discussões os vereadores optaram por votar a urgência simples, a qual foi
aprovada para as três proposições. Votação em turno único do Projeto de Lei nº 13 que "Prorroga o
mandato do Presidente do IMPRESFORT e dá outras providências", tendo recebido dois votos favoráveis
dos vereadores Danilo Junior de Oliveira e Francisco Ronivaldo Rodrigues, e cinco votos contrários dos
vereadores Marcio Domingues Andrade, Evair Messias Pereira, Reginaldo Marques dos Santos, Welington
dos Reis dos Santos e Helio Justino dos Santos, sendo REJEITADO PELA MAIORIA. O vereador Reginaldo
Marques questionou se os servidores aposentados serão penalizados caso não forem votar, respondido
que não ele disse que isso justifica o mesmo ser contra o projeto; Nº 14 "Concede subvenção social à Santa
Casa de Misericórdia de Passos", APROVADO POR UNANIMIDADE; Nº 15 que "Autoriza a abertura de
crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 12.676,69 (doze mil, seiscentos e
setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)", APROVADO POR UNANIMIDADE.Não havendo mais nada
a tratar, o Presidente convoca para a centésima oitavareunião ordinária da quarta sessão legislativa
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 13 de abrilde 2020, às dezenove horas na sede
da Câmara Municipal. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que
aprovada, éassinadapelospresentes._________________________________________________________
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