ATA DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 10 DE
SETEMBRO DE 2018.
Presidência do vereador Evair Messias Pereira.
Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara
aberta a reunião. Compareceram os vereadores 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). Ausente o
vereador Danilo Junior de Oliveira (PMDB). Informado pelo Presidente que o vereador
Danilo Junior de Oliveira fez contato por mensagens com a servidora Renata
Nascimento, informando que se encontra na Argentina de viagem, e que o horário do
seu vôo foi alterado, motivo o qual este vereador iria chegar em São Paulo por volta
das oito horas da noite, não conseguindo chegar a tempo de participar dessa sessão.
Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: Informado pelo Presidente que estão
sobres às mesas cópia de recomendação do Ministério Público quanto à questão da
propaganda política, visto as eleições 2018. Comunicado pelo Presidente que
encontram-se sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos.
ABERTO O GRANDE EXPEDIENTE, disse o Presidente que conforme o regimento
interno desta Casa, por força maior, o vereador não conseguir chegar no horário da
reunião, ou às vezes, até mesmo faltar a reunião, que o vereador apresente uma
justificativa do caso ocorrido, para que os vereadores possam analisar e verificar o
motivo da justificativa. Informou que solicitou a servidora Renata Nascimento que
fizesse contato com o vereador Danilo Junior de Oliveira, para o vereador solicitar um
documento junto a empresa aérea, um comprovante dessa mudança de horário, caso
esse comprovante chegar a esta Casa, o pagamento deste dia será feito, visto que,
se trata de dinheiro público e não é de competência deste Presidente efetuar o
referido pagamento desde que algum vereador não apresente justificativa por sua
falta. Após o Presidente comentou que os vereadores podem observar que estão
sobre as mesas recomendação do Ministério Público, do que pode, e o que não pode
nas eleições de 2018, para que todos os vereadores leiam essas informações, e que
possam passar essas informações para outras pessoas. Em seguida comentou que a
polícia militar respondeu requerimento, o qual solicitava o aumento do efetivo no
município, informou que foi respondido pela polícia militar, que na medida do possível
assim que houver mais formações de soldados, o município de Fortaleza de Minas
terá a possibilidade de ser agraciado com mais efetivo, para reforçar a segurança.
Após o Presidente informou que junto do colega Marcio Andrade soube da demissão
de vinte e cinco funcionários da Empresa Extrativa, instalada no município, porém,
não há informações de quantos cidadãos fortalezenses estão inclusos nestas
demissões. Tendo o Presidente dito que é lamentável esta questão, e que todos
esperam que logo estes funcionários possam ser recolocados novamente em suas
funções, pois, de acordo com informações divulgadas pelo executivo, no início da
instalação da empresa na cidade de Fortaleza, houve acordo com a referida empresa
para que fossem empregados de noventa a noventa e cinco por cento de cidadãos
fortalezenses. Disse o Presidente que irá buscar informações de quantos foram
dispensados do município, pois, se foi a média de dispensados igual de Fortaleza,
para outros municípios. Comentou ainda o Presidente que quando se demite um e
contrata outro é normal, mas, demitiram vinte e cinco funcionários, e que isso não é
normal, causando preocupações para o município, ainda, mas, agora, que a
população de Fortaleza criou expectativa com essa venda e com a renda do ITBI que
poderá trazer grandes benefícios ao município. Acredita o Presidente que a empresa
Extrativa, tem que entrar em contato com os vereadores, prefeito e vice-prefeito para
informar os motivos de mandar vinte e cinco funcionários embora, para que os mesmo

tenha essas informações para poder passar para a população e o que realmente ta
acontecendo. Disse o Presidente que se os vereadores concordarem em fazer um
ofício a empresa Extrativa, buscando informações, para informar aos órgãos públicos
o real motivo pela demissão dos funcionários, pois, pode ser uma estratégia da
empresa, demitir e depois contratar de novo, onde todos os vereadores foram de
acordo. Fez requerimento a empresa Extrativa, de autoria do Plenário, ao Sr. Ary
Vianna, responsável pela empresa Extrativa, solicitando informações sobre a
veracidade da notícia de que vinte e cinco funcionários foram demitidos da
Empresa Extrativa, tendo em vista, este fato ser de grande preocupação para o
município. Em caso afirmativo, solicita sejam encaminhadas justificativas dos
motivos que levaram as referidas demissões. Em seguida o Presidente comentou
sobre requerimento feito em reunião passada, para o Chefe de Tributos do Município,
requerendo informações do ITBI da venda da empresa, e que até o presente
momento não foi respondido, e que por esse motivo o mesmo irá na prefeitura no dia
11/09 buscar essas informações, e que se algum vereador tiver a disposição para ir
junto com, onde o vereador Reginaldo Marques dispõe acompanhar até a prefeitura
para pode buscar informações sobre a venda da empresa. Em seguida fez uso da
palavra O VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO, Disse o vereador que
é lamentável saber de uma notícia dessa, onde estavam esperando por novas vagas
de emprego, e fica sabendo sobre essa demissão com uma grande quantidade de
demitidos. Disse ainda que a gerencia da empresa deve dar alguma satisfação, para
saber qual o intuito a idéia da empresa EXTRATIVA o que vão produzir, qual e a
idéia, o vai ser feito na realidade mesmo, visto que, ficou algo obscuro, sem ter
informações se vai produzir mesmo. Disse ainda o vereador Denílson Augusto que os
vereadores poderiam estar fazendo um ofício a gerencia da empresa solicitando
informações, ou ate mesmo convidar o gerente da empresa para vir um dia na
Câmara para conversar com os vereadores. Em seguida o Presidente disse que pode
sim solicita informações, tendo em vista, que os vereadores sabem que é uma
empresa particular, mas, que os órgão público e uma sociedade que tem o trabalho
social e que nesse trabalho social que venha e traz aos vereadores essas
informações, para que os políticos representantes do povo possam levar as referidas
informações, para que não surja nem uma dúvida com relação a empresa no
município. Dito pelo vereador Denílson Augusto que o vereador Marcio Andrade o
informou que o dono da empresa o Sr. Ari esteve no plenário tendo conversando com
alguns vereadores, onde o mesmo não pode estar presente nesse dia, mas, que os
vereadores sempre tem que buscar mais informações. Após o vereador Denílson
Augusto parabenizou o povo de Fortaleza de Minas, pela cavalgada do bem,
parabenizou aos organizadores que obtiveram a Idea do evento beneficente, visto
que, que apesar das dificuldades, o povo do município e solidário. Enfatizou o
vereador Denílson Augusto que se Deus abençoar o Luiz Felipe vai ficar bem, e que é
como o Sr. José Valério disse na festa em prol do Luiz Felipe, que o povo ajuda,
participa, mas, quem vai curar o Luiz Felipe e Deus. Comentou o Presidente que
muito bem lembrado, pois, o povo de Fortaleza fez muito bonito na festa em prol do
Luiz Felipe. Em seguida o vereador Denílson Augusto disse que os projetos que
tramitam nesta Casa vão ficar com as comissões. No uso da palavra o Presidente
disse que com relação a um projeto, esta aguardando a resposta do prefeito enviar o
TAC a está Casa. Após O VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE,
comentou sobre projeto de lei que tramita nesta Casa, o qual está esperando o termo
de conduta o TAC, onde foi informado pelo executivo que existe esse documento que
e um termo de ajustamento de conduta, o qual solicitou do executivo para enviar esse
documento aos vereadores. Após comentou sobre Projeto de Lei que altera o PPA, o
qual precisa ser apreciado antes da LOA, que é outro Projeto de Lei que tramita nesta
Casa, o qual solicitou aos vereadores fazerem uma avaliação, e sem ser na última
reunião do mês de setembro e sim na primeira de outubro para poder estar votando.

Comentou ainda que a LOA, vai ser preciso fazer uma audiência pública, tendo em
vista, que deve ficar para o final do ano, pois, é algo mais difícil. Em seguida o
vereador Marcio Andrade louvou a fala do vereador Denílson Augusto, que foi
parabenizando o povo de Fortaleza de Minas pela atitude de solidariedade. Após o
vereador Marcio Andrade fez ofício, que ficou do plenário, parabenizando os
organizadores da cavalgada em prol do jovem Luiz Felipe, Srs. Júlio César
Mendes da Silva, Natanael Estevam, Messias Donizete da Silva e Juliano
Marques Adão, parabenizar e agradecer pela organização da cavalgada ocorrida
em 09/09/2018 em prol jovem cidadão fortalezense Luiz Felipe. É também o
presente ofício para solicitar sejam encaminhados os cumprimentos e
agradecimentos aos demais cidadãos envolvidos de forma direta ou
indiretamente na realização deste evento. Fez ofício o vereador Marcio Andrade,
com participação deste Presidente e dos vereadores, Denílson Augusto do
Nascimento, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço de Queiroz,
Helio Justino Dos Santos, Reginaldo Marques dos Santos e Welington Dos Reis
Dos Santos, ao Sr. Agnaldo Dos Reis Pimenta, Presidente do Sindicato Dos
Produtores Rurais de Fortaleza de Minas, parabenizando e agradecer por ter
cedido espaço do parque de exposições para a realização de evento ocorrido
em 09/09/18 em prol do jovem cidadão fortalezense Luiz Felipe. Fez ofício o
vereador Marcio Andrade, com participação deste Presidente e dos vereadores,
Denílson Augusto do Nascimento, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Gabriel
Lourenço de Queiroz, Helio Justino Dos Santos, Reginaldo Marques dos Santos
e Welington Dos Reis Dos Santos, ao Sr. Alex De Souza, responsável pelo
Varanda Bar, parabenizando e agradecendo por ter cedido toda renda do bar
(comida e bebida) do parque de exposições quando da realização de evento em
prol do jovem Luiz Felipe ocorrido em 09/09/18. Fez ofício o vereador Marcio
Andrade, com participação deste Presidente e dos vereadores Denílson
Augusto do Nascimento, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço de
Queiroz, Helio Justino Dos Santos, Reginaldo Marques dos Santos e Welington
Dos Reis Dos Santos, ao Sr. Carlos Eduardo De Oliveira Lopes, responsável
pela organização do Desfile de 07 de Setembro, parabenizar pela organização,
ensaios e apresentação da fanfarra no dia 07 de setembro de 2018, ocorrida no
calçadão da Praça do Rosário. É importante enfatizar a força de vontade, a garra
e o esforço de Vossa Senhoria nos ensaios, bem como, na apresentação que
não poderia ter resultado diferente senão o sucesso. Fez ofício o vereador
Marcio Andrade, com participação deste Presidente e dos vereadores Denílson
Augusto do Nascimento, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço de
Queiroz, Helio Justino Dos Santos, Reginaldo Marques dos Santos e Welington
Dos Reis Dos Santos, Sra. Weslayne Aparecida Correia Baquião, Diretora da
Escola Estadual Dr. Noraldino Lima, parabenizar a direção, aos servidores e
alunos desta Escola pela brilhante apresentação da fanfarra no dia 07 se
setembro de 2018, ocorrida no calçadão da Praça do Rosário. È importante
enfatizar o esforço de todos para que a apresentação fosse excelente e tivesse
resultado positivo. Fez ofício o vereador Marcio Andrade, com participação
deste Presidente e dos vereadores, Denílson Augusto do Nascimento, Francisco
Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço de Queiroz, Helio Justino Dos Santos,
Reginaldo Marques dos Santos e Welington Dos Reis Dos Santos, ao Sr. Aroldo
De Melo Aguiar, Diretor Do Departamento Municipal de Educação, parabenizar a
direção, aos servidores e alunos desta Escola pela brilhante apresentação da
fanfarra no dia 07 de setembro de 2018, ocorrida no calçadão da Praça do
Rosário. É importante enfatizar o esforço de todos para que a apresentação
fosse excelente e tivesse resultado positivo. Após o vereador Marcio Andrade,
fez requerimento ao executivo, requerendo seja feita operação tapa buracos ao
longo da Avenida Otávia Augusta onde há necessidades da mesma, tendo em

vista, que parte do asfalto em determinado trecho da referida Avenida foi
danificada para que fosse feito reparo em rede de esgoto, e como se aproxima o
período chuvoso, é que se faz necessário a manutenção, visando evitar o
acúmulo de barro. Fez requerimento ao executivo, com participação dos
vereadores, Gabriel Lourenço de Queiroz e Reginaldo Marques dos Santos,
requerendo seja elaborado projeto no sentido de revitalizar a quadra localizada
no Bairro Nossa Senhora Aparecida, mais precisamente no Residencial Oraida
de Melo Costa, próxima do Estádio Tio Veio. Requerendo também seja incluído
nesta revitalização, o vestiário da referida quadra, o qual necessita de
manutenção, pois, encontra-se totalmente danificado, tendo em vista, os
moradores (crianças e adolescentes) que residem próximo da referida quadra,
fazem uso do local para a prática de esportes com grande freqüência, e por
isso, é necessário melhorar suas condições. Em seguida o vereador Marcio
Andrade relatou que esteve na Escola Municipal Professora Alzira Álvares para
participar das apresentações da semana da família. É Que à medida que algumas
situações vão acontecendo, são gerados transtornos, como por exemplo, algumas
reformas que foram feitas, reformas na referida escola, aumentando a quantidade de
salas de aula. Comentou ainda que devido a esta ampliação, para ter acesso para
alunos, servidores e professores. Dito ainda pelo vereador Marcio Andrade que até o
momento não houve nenhum imprevisto ou acidente de alto nível de gravidade,
porém, os mesmos existem devido à precariedade da escada. Disse entender que
próximo desta escada existe pátio, e que o mesmo poderia ser utilizado na construção
de rampa inclinada de acesso, e desta forma tanto os alunos, como professores e
servidores evitariam passar pela escada em questão, reduzindo riscos de acidentes.
Após fez requerimento, com participação do vereador Reginaldo Marques, ao
executivo, EM REGIME DE URGÊNCIA, requerendo seja construída rampa lateral
em " L ", junto ao muro de arrimo ( o qual foi reconstruído) da Escola Municipal
Professora Alzira Álvares, visando reduzir os riscos de acidentes na escada que
é usada pelos alunos, servidores e professores. Sugeriu que esta obra seja
realizada no período das férias escolares de dezembro tendo em vista, não
atrapalhar as atividades escolares e conseqüentemente o rendimento dos
alunos. É importante enfatizar, que tal construção não tem custos altos,
lembrando que a prefeitura municipal conta com mão de obra própria para esta
obra. Tendo o Presidente comentado que é de grande importante a construção da
referida rampa, tendo em vista, que vai facilitar, principalmente para os cadeirante. No
uso da palavra o vereador Marcio Andrade disse que em conversa com o viceprefeito, Sr. Ernane Moreira Dias, o mesmo relatou que por muitas vezes tem vontade
de ajudar o executivo e participar mais das ações realizadas no município. Tendo o
Sr. Ernane Dias dito que gostaria de ter sala própria para que pudesse ouvir e ajudar
os cidadãos que o procura. Fez requerimento ao executivo, requerendo seja
verificada a possibilidade e seja cedida sala ao Sr. Ernane Moreira Dias, vice prefeito do município de Fortaleza de Minas, para que o mesmo possa cumprir
carga horária, visando receber a população fortalezense, atendê-la e levar junto
ao executivo os anseios da mesma, tendo em vista, ser esta também uma das
funções do vice-prefeito. Salientou que esta solicitação está sendo feita de
acordo com a vontade do vice-prefeito. Disse ainda, que designando esta
função ao Sr. Ernane Dias, o prefeito municipal não ficará sobre carregado de
atendimentos, e isso irá ajudar muito o executivo na administração do
município. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade comentou que em
23/08/2018 esta Casa de Leis encaminhou ofício n° 109/18 de sua autoria, ao
Sindicato dos servidores públicos de Fortaleza de Minas - SINDISFOR, solicitando
informações à possibilidade de revisão em Lei Municipal referente à aposentadoria
proporcional dos servidores públicos municipais. Tal ofício foi encaminhado uma vez
que, de acordo com a assessoria jurídica do Sindicato, a mesma estava empenhada

em modificar a referida Lei e também visto que os vereadores desta Casa de Leis
recebem freqüentes reclamações neste sentido. Comentou ainda o vereador Marcio
Andrade que em 10/09/18 foi protocolizado na secretária da Câmara ofício s/nº do
SINDISFOR, informando que o Sindicato analisou o pedido de revisão de
aposentadoria, e que intermediou o pleito junto ao Poder Executivo, através de
reunião já realizada. Informou ainda, que a competência para a efetivação do referido
pleito é estrita do executivo e legislativo, e sugeriu a realização de reunião conjunta
para tratar do assunto e concretizar a questão. Dito pelo vereador Marcio Andrade
que acredita ser errado, tendo em vista, que tem que aposentar integral, salário
completo. No uso da palavra o Presidente disse ser um absurdo, pois, o cidadão
aposentado por invalidez, não compra seu remédio e se alimenta proporcional, e que
a tal aposentadoria proporcional e uma vergonha. Dito o vereador Marcio Andrade
que só para ter noção, tem o cidadão conhecido como Ney, que era motorista do
município, se aposentou por invalidez, onde esta delimitado de seu serviço e tem a
aposentadoria proporcional, visto que, ninguém fica doente porque que quer. Disse o
vereador Marcio Andrade que entende que isso e uma obrigação do Sindicato fazer
esse intermédio, fazer uma avaliação e lutar pelos trabalhadores que ele representa,
e que foi respondido no ofício, que o Sindicato intermediou nas negociações, e que
isso é um dever do executivo e legislativo, em reunião com o executivo, o qual os
vereadores não foram chamados a participaram. Disse ainda o vereador Marcio
Andrade que gostaria de deixar seu posicionamento e que o dever maior é do
Sindicato lutar pelo direito do servidor público. Disse o Presidente que realmente a
responsabilidade maior e do Sindicato, e os vereadores auxiliando. Comentou o
vereador Marcio Andrade que a obrigação do executivo e legislativo, é o executivo
elaborar a alteração da lei necessária e a Câmara aprovar aquilo que foi alterado. Fez
requerimento o vereador Marcio Andrade, ao executivo, com participação deste
Presidente e dos vereadores, Denílson Augusto do Nascimento, Francisco
Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço de Queiroz, Helio Justino Dos Santos,
Reginaldo Marques dos Santos e Welington, requerendo posicionamento sobre
a reunião, que teve como pauta alteração de Lei Municipal referente à
aposentadoria proporcional dos servidores públicos municipais, pois, é de
interesse dos vereadores que esta questão seja resolvida. Requereu ainda EM
REGIME DE URGÊNCIA, seja encaminhado a esta Casa de Leis, Projeto de Lei
para apreciação, visando alteração da Lei em questão. Caso o Poder Executivo
entenda que não existe legalidade para o envio do projeto de lei acima citado,
requereu seja encaminhados as justificativas do não encaminhamento. Em
seguida o Presidente disse que no seu entendimento a resposta do Sindicato, foi
querer jogar a responsabilidade no executivo e legislativo. Disse ainda o Presidente
que infelizmente para a advogada do Sindicato tomar uma decisão, solicitando um
direito do povo ao executivo, para fazer apuração desde projeto é muito difícil, pois, o
atual assessor jurídico da prefeitura, era o advogado do Sindicato, o qual deixou de
ser advogado do Sindicato para ser o assessor jurídico da prefeitura, o qual nomeou
alguém para colocar em seu lugar no Sindicato, e que esse alguém é a advogada que
se encontra hoje no Sindicato, entende o Presidente que advogada do Sindicato
jamais vai contra o assessor jurídico da prefeitura , visto que, quem coloca ela no
Sindicato foi o assessor jurídico da prefeitura, onde acredita que os servidores estão
de a pé com o Sindicato, e que seria mais fácil as vezes demitir essa advogada e
seguir a cabeça do assessor jurídico da prefeitura, pelo menos nesse mandato, visto
que, seria um gasto a menos para o Sindicato. Disse ainda o Presidente que não é
de acordo com a aposentadoria proporcional, pois, é nessa hora que o aposentado
precisa, tendo em vista, o cidadão conhecido como Ney, pois, o seu remédio não é
parcelado. Comentou ainda o Presidente que os vereadores tem que unir juntamente
com o assessor da Câmara para tomar uma providência, podendo solicitar este
projeto também ao executivo em nome dos servidores em caráter de urgência,

para que seja avaliado e votado. Em seguida comentou o vereador Marcio Andrade,
que sem lembrar que esse dinheiro não sai dos cofres públicos, mas, sim da
IMPRESFORT, e que independente de onde sai o dinheiro, e que essa situação é
questão de justiça. Após o vereador Marcio Andrade comentou sobre resposta do
ofício da Policia Militar que veio três formando para o município, mas, tendo em vista,
que saíram três, podendo observar que ficou do mesmo modo, e que os vereadores
estão solicitando o aumento de efetivo e não para trocar, para os PM ter melhores
condições de trabalho. Em seguida o vereador Marcio Andrade comentou que esteve
com prefeito do município onde o mesmo disse que as referidas demissões dos
funcionários da empresa Extrativa, foi no caráter de trinta dias, mas, entende este
vereador que essa atitude da empresa foi estranha tendo em vista, que só demitir por
trinta dias e depois contratar de novo , a empresa terá um gasto maior. No uso da
palavra O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS, agradeceu a todos os
contribuintes, e pediu para que Deus abençoe muito a cada família que ajudou na
festa beneficente em prol ao seu sobrinho Luiz Felipe. Agradeceu o Matheus da rádio
difusora FM, tendo em vista, que o povo abraçou esta causa. Após o vereador Helio
Justino, com participação dos vereadores Danilo Junior de Oliveira e Reginaldo
Marques dos Santos, fez requerimento ao chefe do setor de maquinas e
desenvolvimento rural do município Sr. Ronaldo Horta, reiterou requerimento N°
211/18, requerendo seja feita limpeza (lavar) do canal do Córrego Quim Brito,
tendo vista, o enorme mau cheiro exalado. Requereu informações sobre
emenda impositiva em recurso financeiro destinado ao referido Córrego. Em
seguida O VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, parabenizou a
organização geral da festa em prol ao Luiz Felipe, agradeceu as cidades vizinhas que
também comparecera na festa, disse que tem exemplos da cidade de Fortaleza de
Minas ser uma população beneficente, que entre um ano e seis meses já foi a
segunda festa beneficente que a comunidade faz no município, tendo em vista, que
são dois fatos distintos um do outro, um foi a festa para arrecadar dinheiro para os
atletas do município viajar, e a segunda foi a do Luiz Filipe em prol a sua saúde.
Após Fez requerimento ao executivo, requerendo seja visto a possibilidade de
ser usado caminhão pipa para jogar água na saída para o Pesqueiro do Mamão,
localizada no Bairro Bom Jesus. Requerendo ainda seja feita o mesmo processo
em trecho de terra, próximo da Mercearia Souza, tendo em vista, o excesso de
poeira, o qual tem gerado transtornos aos moradores próximo ao local. Fez
requerimento ao executivo, requerendo seja feita manutenção da estrada
Fortaleza/ Jacuí, em especial na curva próxima da propriedade do Sr.
Nicomedes e também no local conhecido como Morro do Bagaço, tendo em
vista, as más condições que se encontra os referidos locais. Comentou o
vereador Reginaldo Marques que foi falar com o prefeito a respeito do requerimento
enviado desta Casa, a respeito das caçambas, e que o executivo disse que a
prefeitura esta pagando algumas indenização e parcelamentos, e que por este
motivos não estava tendo jeito. Fez requerimento ao executivo, com participação
deste Presidente, para que o executivo encaminhe a esta Casa de Leis, relação
de todas as indenizações pagas pelo município desde o início do mandato ate a
presente data. Requerendo ainda seja encaminhado a relação de todos os
parcelamentos feitos pelo município, no mesmo período acima citado. Fez
requerimento ao executivo, requerendo seja retirado os montes de terra
localizados entre o Estádio Tio Veio e a quadra de esportes do Residencial
Oraida de Melo Costa, tendo em vista, limpar o local, pois, há vários montes de
terras no mesmo que encontram-se sem utilidade até o momento. Em seguida o
Presidente questiona com seus colegas vereadores se a prefeitura esta realizando
alguma construção próximo a quadra Oraída de Melo, respondido pelo vereador
Reginaldo Marques, que não , que apenas fez limpeza no local. Em seguida o
vereador Reginaldo Marques, passou o número de plantão da Polícia Militar 99861-

9797. Após o vereador Reginaldo Marques disse ser muito errado sobre a
aposentadoria proporcional. Após fez requerimento ao executivo, para que seja
informado a esta Casa o ano que foi mudado do INSS para cá o qual foi feito o
fundão, disse o Presidente que esse documento se encontra já nesta Casa. Em
seguida o vereador Reginaldo Marques disse que tem algumas informações por alto
que quando foi criado o fundão, que o mesmo aceitou a contribuição INSS no fundão,
visto que, se a pessoa tinha vinte anos de contribuição de INSS e passou para o
fundão, já com esse tempo de serviço, visto que, trabalhou mais alguns anos para a
prefeitura e se aposentou. O Presidente disse que pode afirmar, pois, o Dr. Joel
trabalhou vinte e sete contribuindo no INSS e trabalhou três anos no município e se
aposentou no município integral, visto que, o INSS não repassa esse valor para o
município. Disse ainda o Presidente que já ate denunciou essa situação, mais que
não deu em nada, visto ainda, que o Dr. Joel recebe uns quatro mil reais de
aposentadoria do município. Em seguida Dito pelo vereador Reginaldo Marques que
tem que ver o ano que foi criado, pois, não foi uma lei estuda antes de votar, pois,
podia criar o fundão sim, mas, não ter aceitado a transferência de contribuição, pois,
hoje se for para retornar os funcionários pro o INSS eles não aceitam o tempo deles
de fundão. Dito pelo Presidente que esse assunto que o vereador Reginaldo Marques
levou e muito importante, pois, enquanto o Dr. Joel o qual acredita que deve ter outros
Dr. Joel no município aposentado. Disse o vereador Reginaldo Marques, que se
pegarem as pessoas que trabalhou e aposentou pagando integral, pois, estão
fazendo controle do dinheiro do fundão, e que se for pagar integral, logo esgota o
dinheiro, e que daqui alguns anos, esse fundão vai virar uma bola de neve, tendo em
vista, que todo funcionário que aposenta tem que colocar outro no lugar. Após o
vereador Marcio Andrade disse que tem um estudo, mas, não sabe se esse estudo
esta atualizado, sobre o fundão que diante do recurso que existe hoje, com tudo que é
aplicado com as contribuições dos servidores, o qual o fundão é alto suficiente e
sustentável até 2070, o qual foi feito a projeção. Disse o vereador Reginaldo Marques
que até 2070 pagando a aposentadoria da forma que esta pagando, pois, se colocar o
valor mais alto não vai ate 2070. Dito pelo vereador Marcio Andrade que esse estudo
é uma projeção verificando todos que irão aposentar, mas, que pode haver uma
divergência, principalmente porque a aposentadoria parcial esta errada, tendo em
vista, que tem que receber aposentadoria integral. Disse ainda o vereador Reginaldo
Marques se chegar esse projeto aqui para a alteração das aposentadorias, onde os
vereadores irão mudar esta Lei. Após o Presidente disse aos vereadores que se eles
quisessem chamar o presidente da IMPRESFORT para que possam conversa sobre
isso e algum representante da prefeitura para conversar e assim chegar em uma
conclusão tendo em vista, que existe pessoas que trabalharam três anos no município
e recebe aposentadoria integral, enquanto outros trabalhadores que trabalharam a
vida toda no município e foram aposentado por invalidez esta ganhando seiscentos
reais, visto que, é um absurdo, pois, não recebe nem um salário mínimo. Em seguida
comentou o vereador Francisco Ronivaldo, que vai comentar algo, mas, que existe
um jeito de fala e vários de interpretar, pois, o SINDICATO veio a esta Casa e brigou
pelos salários dos professores, tendo em vista, que é um direito deles e estavam
correndo atrás, mas, que agora o presidente do SINDICATO também deveria brigar
por essa questão de aposentadoria proporcional. Disse o Presidente que com certeza
ele tinha que briga por essa questão, mas, e como falou se brigar por essa questão a
advogada é destituída e substituída. Dito pelo vereador Francisco Ronivaldo que
diante dos fatos não haveria necessidade de ter presidente e nem advogada no
Sindicato. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo disse que o Sindicato tem que
brigar pelos direitos dos servidores aposentados, que não aposentaram integral, como
foi brigado por o aumento do salários dos professores, os quais tem direitos, pois, a
educação é muito importante também. Em seguida o vereador Denílson Augusto
disse que o SINDICATO esta tão preocupado com os servidores que demoraram uns

três meses para responder o ofício. No uso da palavra o Presidente disse que os
vereadores quiserem esta analisando uma data para poder convidar o presidente do
IMPRESFORT e o prefeito, para discutir sobre esse assuntos, tendo em vista, que é
questão ate de humanidade por parte desses poderes, pois, o IMPRESFORT deve ter
em caixa mais de vinte milhões, e deixar uma pessoa que precisa do salário
ganhando a metade de seu salário, visto que, esta deficiente, e não é porque quer.
Disse ainda o Presidente que o SINDICATO não precisa chamar, pois, não ira
resolver nada. Após o vereador Marcio Andrade que os vereadores querem é
participar, e se eles entende que não pode muda a lei, que venha mostrar para os
vereadores que não pode, e os vereadores não falam mas neste assunto. No uso da
palavra o vereador Denílson Augusto sugeriu que o assessor jurídico da Câmara
procurasse o assessor jurídico do SINDICATO e do IMPRESFORT, para fazer um
levantamento da lei de como esta sendo aplicada. Após O VEREADOR GABRIEL
LORENÇO DE QUEIROZ, lamentou a demissão dos funcionários da empresa
Extrativa, disse ainda que os vereadores não estão impondo nada, apenas buscando
informações, para pode passar para a sociedade, tendo em vista, que a população
sempre esta perguntando para os vereadores, e que os vereadores não tem uma
resposta para da a população. Após parabenizou a todos pela realização da festa
beneficente ocorrida em prol o Luiz Felipe. Comentou ainda o vereador Gabriel
Lourenço a respeito de denúncia recebida nesta Casa, em reunião passa a respeito
do servidor Renan Queiroz, sobre não ter laboratório, relatou o vereador Gabriel
Lourenço que realmente não tem laboratório, e que o mesmo questionou o Sr. Renan
Queiroz qual é a sua função, tendo em vista, que não tem laboratório, relatou que o
Sr. Renan Queiroz respondeu que realmente não tem laboratório, mas, que tem a
suas atribuições, o qual recebe pedido de exames, encaminha os exames e que, além
disso, tem outras atribuições. Disse o vereador ainda que o denunciante possa ficar
despreocupado, tendo em vista, que ele recebe o salário de antes, e que uma vez no
mês o Sr. Renan Queiroz faz trabalhos de iluminação, comentou ainda o vereador
Gabriel Lourenço que o denunciante disse que se a Câmara não tomasse
providências, o qual irá procurar o ministério público, disse para o denunciante que
pode ficar a vontade. Com a palavra O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO
RODRIGUES, comentou o vereador que nesta reunião que ficou sabendo da
demissão dos vinte e cinco funcionários, e que ficou analisando enquanto os seus
colegas vereadores comentavam sobre o assunto, visto que, com essa venda para a
empresa Extrativa, os vereadores criaram expectativas que poderia voltar a ser como
era antes, ou pelos menos uma boa parte, mas, que agora veio essa notícia, a qual
deixou os vereadores de cabeça pra baixa, pois, todo mundo esta brigando por
espaço e que ninguém quer nada de graça, mas, sim trabalhar honestamente, e que
os vereadores precisam saber o porquê dessas demissões. Após o vereador
Francisco Ronivaldo parabenizou à comissão e todos aqueles que participaram da
realização da festa e a população de Fortaleza, em prol o Luiz Felipe. Comentou
ainda que falou com os organizadores da festa o qual não poderia estar presente,
mas, que o os organizadores precisassem ele estaria à disposição, e espera que com
Fé em Deus o Luiz Felipe, ficará bem e dará a volta por cima. Em seguida o vereador
Francisco Ronivaldo comentou sobre os projetos que irão ficar com as comissões,
depois do parecer do executivo assim que chegar a documentação, os vereadores
tomaram as medidas necessárias. Comentou este vereador que fica com aquela
preocupação com as estradas, tendo em vista, que sabe ser difícil, pois, não e
somente um Bairro, mas, sim vários e que tem muitos lugares que tem que mexer,
mas, que esta tendo um problema serio no bairro Chapadão que é na subida da
ponte, tendo em vista, que no primeiro mandado da Neli Prado foi realizado este
trabalho, e que a referida ponte esta segurando ate o presente momento, só que o
mesmo vem acompanhando e que do ano passado a este as coisas começaram a
complicar e que se não fazer um trabalho bem feito antes de entrar o período

chuvoso, principalmente na referida subida vai acarretar problemas para o futuro,
tendo em vista, que tem que chover mesmo, pois, esta precisando muito. Fez
requerimento ao Chefe de Máquinas Sr. Ronaldo Horta, com participação do
vereador Welington dos Reis dos Santos, para que seja visto a possibilidade de
cascalhar os pontos mais necessários da estrada principal do bairro Chapadão,
antes que inicie o período chuvoso, tendo em vista o grande tráfego de veículos
naquela estrada. É importante enfatizar que o cidadão Luiz Januário Calor,
morador do Bairro, disponibilizou a quantidade de cascalho necessário para
realização do serviço. Ainda requere que faça visitas ao bairro Chapadão para
verificar os trabalhos que necessitam ser realizados e tentar solucionar os
mesmos. Em seguida comentou o Presidente que esta na hora de arrumar as
estradas, pois, daqui alguns dias vai começa o período chuvoso, e que tem muito
cascalho no município que pode ser usado, visto que, não adianta depois que tiver o
atoleiro jogar cascalho. Comentou ainda o vereador Francisco Ronivaldo que lá
próximo mesmo consegue cascalho, visto que o cascalho que tem no deposito pode
ficar para outros bairros do município. No uso da palavra o vereador Welington Dos
Reis, disse que o Sr. Ronaldo Horta, podia estar mais presente no Bairro Chapadão
tendo em vista, que as vezes é difícil esta comunicando com o mesmo. Após o
vereador Francisco Ronivaldo disse que esteve conversando com uma cidadã do
Bairro Chapadão Sra. Inês, a qual reclamou das condições de entrar em contato com
o policiamento do município, que tentou e não conseguiu, disse o vereador que ate
chegou a explica para a cidadã sobre aquilo que os vereadores discutiram aqui na
Câmara, mas, que o mesmo não pode estar presente no dia da reunião com o
sargento Paulo Henrique, o qual questionou com os demais vereadores se no dia da
reunião se foi falado se eles tem um celular fixo que esta disponível para eles usarem,
respondido pelo Presidente que eles tem sim um celular disponível, e que talvez a
mesma pode estar ligando no número errado, e que se o vereador quiser depois
pegar o número com ele, tendo em vista, que o celular da policia fica 24H ligado. Não
havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA com
a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião,
aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convoca
para a qüinquagésima sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia de 17 de setembro de
2018, 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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