ATA DA CENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 22 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), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Marcio Domingues Andrade (PDT),
Reginaldo Marques dos Santos (MDB), e Welington dos Reis dos Santos (MDB). Colocada a disposição a ata
da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE, com a
seguinte pauta: LEITURAS: PROJETOS DE LEIS: Nº 16 "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2021 e dá outras providências"; Nº 17 "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial
por excesso de arrecadação e dá outras providências"; Emenda Modificativa nº 03 ao Projeto de Lei nº
17/2020. COMUNICADO A DISTRIBUIÇÃO DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 1 - Ofício do TCE/MG referente a
aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 (tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte); 2 - Informativo da Superintendência Regional de Saúde de Passos em relação ao COVID-19;
3 - Comunicado da Câmara dos Deputados sobre recursos do orçamento da União pagos aos municípios; 4 Que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Após foi aberto o GRANDE
EXPEDIENTE, tendo O PRESIDENTE solicitou que os vereadores fossem mais breves nas falas para que a
reunião fosse realizada com mais agilidade, visto quase não haver matérias em trâmite, bem como, para
evitar a proximidade devido a epidemia do corona vírus. Em relação aos testes citados pelo vereador Danilo
disse que foi informado nesta data pelo prefeito sobre este assunto, que o prefeito explicou conforme
falado para o colega Danilo dizendo ainda que estava difícil de conseguir, que há municípios que
conseguiram mas não são seguros e inclusive o óbito que ocorreu em São Tomaz de Aquino um dos
motivos foi o teste o qual foi feito e deu negativo, e posteriormente a situação agravou e não deu tempo de
fazer o tratamento. Falou sobre aguardarem a secretaria de saúde disponibilizar estes testes e também
sobre o fato de o município ter possibilidade de comprar os mesmos seria viável porque é uma forma mais
rápida de identificar as pessoas que estão contaminadas. Após O VEREADOR MÁRCIO ANDRADE fez
requerimento ao executivo requerendo a limpeza das margens das estradas rurais, visto que há locais
intransitáveis, estradas estreitas onde a vegetação está dificultando a passagem. Requer seja contratada
equipe para fazer este serviço caso não seja possível utilizar as duas roçadeiras do município. Citou
exemplo do município de Jacuí que realizou processo licitatório e contratou equipe a qual fez a roçada
manual. Falou que os galhos maiores das estradas rurais estão encostando em veículos maiores sejam do
município ou particulares. Que neste período não estão fazendo o transporte de alunos mas que o
município possui veículos escolares que estão sendo riscados por falta de limpeza. Em seguida lembrou fala
do Ministro da Saúde onde o mesmo pedia que todos os serviços de saúde, todos os consultórios, todos os
trabalhos relacionados a cardiologista, ginecologista, todos não parassem. Que o Ministro ainda comentou
que se os cidadãos não morressem por causa do corona vírus iriam morrer por falta de tratamento de
outras especialidades porque estavam fechando consultórios e parando todos os tratamentos e isso está
errado. Relatou saber de pessoas que fizeram cirurgias e necessitam de fisioterapia, mas, o fisioterapeuta
está na barreira controlando as pessoas que entram na cidade e medindo temperatura. Disse que não tem
nada contra este profissional, o qual está ajudando e tem muito respeito pelo mesmo, mas, as vezes seu
trabalho é mais interessante na sala de fisioterapia, que é só fazer a higienização, controlar o espaço para
não haver tumulto e desta forma poderá continuar atendendo. Comentou que não acha justo porque há
pessoas que precisa de fisioterapia por causa de pós operatório e está sem fazer.Que há pessoas que está
fazendo em Passos porque tem condições, porém, existem aqueles que não têm. Enfatizou que as outras
doenças não param, que os tratamentos não param, e que as vezes por não fazerem perdem o que foi feito
na cirurgia eletiva e por isso é que fala que estes serviços essenciais devem ser controlados para não haver
tumulto, deve ser realizada a higienização necessária, visto que o município contra com profissionais para
isso. O vereador disse que em conversa com o vereador Evair em relação a fisioterapia, soube que também
reclamaram para o mesmo, tendo o vereador dito que estes tratamentos não podem parar e sim devem
continuar. Ao final com a participação do vereador Evair Pereira fez requerimento ao executivo
requerendo a volta dos serviços essenciais, em especial a fisioterapia, visto que há vários cidadãos em
pós operatório que necessitam deste tratamento. Requer que não deixem de atender os cidadãos que as
vezes procuram o local e não encontram o profissional para a realização da sessão. Após falou sobre as
lâmpadas queimadas na cidade, disse que os vereadores estão pedindo, fazendo requerimento, que o
prefeito fala que irá fazer o trabalho,mas, não está fazendo, tendo questionado o que está acontecendo.

Neste sentido com a participação do vereador Reginaldo Marques reiterou requerimento para que
realmente seja realizada a substituição de lâmpadas queimadas em diversas ruas da cidade. Falou sobre
procedimento licitatório de empresa que iria realizar este serviço no município mas até o momento isso
não aconteceu, pois, já era para estar fazendo este serviço, citou como exemplo a Rua Jacuí que está com
duas lâmpadas queimadas, que o local é escuro. Em seguida com tristeza lamentou fala do prefeito, até
porque algumas pessoas reclamaram em relação a uma entrevista que o mesmo deu e fala sobre multar as
pessoas caso não usem a máscara de segurança devido ao corona vírus. Que o prefeito disse que para o
povo de fortaleza se não doer no bolso o mesmo não vai usar a referida máscara. O vereador solicitou ao
prefeito que não chame o povo fortalezense de mal educado, ou de irresponsável, porque este é um povo
trabalhador, de pessoas honestas e boas, e na opinião do vereador dizer que a pessoa não tem educação é
muito feio. Disse que o prefeito não usou a frase "não tem educação", mas, foi a mesma coisa de falar,
pois, disse que se não cobrar o pessoal não irá usar. Disse que esta fala ficou ruim, que a situação é
complicada, que todos estão prejudicados e sofrendo. Questionou quem quer ficar em casa, quem quer
usar a máscara de proteção, que estão usando porque precisam e estão tentando minimizar o risco e que
precisam. Disse entender que devem agir com mais diálogo, mais completos, que em outros tempos é feito
o que quer mais com esta situação tem muita gente ficando doente da cabeça só de ver tv e ouvir notícias
de mortes e contágio do COVID-19. Solicitou que fossem devagar com a situação que se Deus quiser irão
romper isso, porém, precisam ter um pouco mais de respeito com a população. Falou sobre os dois PL, e
também disse que conversando com o assessor jurídico viram a necessidade de ser colocada emenda
modificativa no PL nº 17 incluindo no Orçamento e no PPA. Frisou que seja bem vindo estes cinquenta e
dois mil reais que está vindo do Fundo da Saúde para tratamentos, tendo pedido Deus abençoe a todos. Em
seguida disse que há alguns dias estavam conversando, e questionou ao Presidente como ficará o
andamento dos trabalhos dos vereadores, questionando ainda que se não houver matéria, se a próxima
reunião será cancelada. Respondido que irá se reunir com o assessor jurídico para verificarem a forma mais
correta. Tendo o vereador Marcio Andrade sugerido que o Presidente entrasse em contato com o prefeito,
que em caso emergencial os vereadores vem a esta Casa qualquer hora que precisar, mas, que o executivo,
se programasse para encaminhar os PL do mês, de uma vez só, pois, existe recomendação da Confederação
das Câmaras que pede que as reunião sejam realizadas não presenciais, então, devem verificar a
necessidade ou não. Em resposta o Presidente disse que esta questão será estudada para o próximo mês e
a decisão será comunicada posteriormente aos vereadores. Quanto a reunião não presencial, o Presidente
disse que para esta Casa, é difícil, mas, que muitas Câmaras maiores estão realizando as sessões com vídeo
conferência. Dito pelo vereador Marcio que o ideal seria minimizar as matérias, unificar as mesmas, que
não é que os vereadores não queiram vir à Câmara, mas, é que todos sabem que estão a menos do
indicado da aglomeração e por isso entende que devem manter a organização da Casa. Em relação ao
assunto do fisioterapeuta o vereador Marcio acrescentou que tanto este profissional quanto o psicólogo e
os serviços essenciais não deixem de serem realizados mesmo que tais profissionais também estejam
ficando nas barreiras da cidade. Que seja feita programação para que a população não fique sem
atendimento. Em seguida O VEREADOR EVAIR MESSIAS PEREIRA, com a participação dos vereadores
Marcio Andrade, Francisco Ronivaldo e Gabriel Queiroz reiterou requerimento ao executivo requerendo
seja verificada a possibilidade de concessão de abono aos servidores da área da saúde que estão na linha
de frente trabalhando no combate a pandemia do COVID-19. Disse que os servidores estão muito
ansiosos, esperando, inclusive houve funcionário que questionou sobre a possibilidade deste abono ser
incorporado no salário, mas, pelo que este vereador viu é um pouco difícil porque pode configurar como
aumento diferenciado. Em relação as cestas básicas, com a participação dos vereadores Francisco
Ronivaldo, Gabriel Queiroz, Helio Justino e Danilo Oliveira reiterou requerimento ao executivo para que
com o apoio dos servidores das escolas municipais fizesse levantamento das famílias dos alunos que
necessitam, e fosse montada e distribuída cestas básicas as mesmas com os alimentos da merenda
escolar que estão estocados, uma vez que não estão sendo ministradas aulas (recesso) devido ao
isolamento social do COVID-19. Enfatizado que se o recurso financeiro neste sentido for pouco, tanto o
Presidente quanto os vereadores desta Casa não irão fazer questão de fazer devolução financeira
antecipada do em apoio a esta situação. Tendo ainda, sugerido fosse feito contato com os familiares
destes alunos, ou que seja verificado junto ao CRAS quais famílias mais necessitam dos referidos
alimentos para que os mesmos sejam distribuídos e não se percam na dispensa. O vereador questionou
se alguém tinha conhecimento se já começaram a fazer este trabalho, respondido que não disse não ter
nenhum conhecimento neste sentido. Ressaltou que demorou, que já está há bastante tempo de
isolamento e sem aulas. Disse que a situação financeira de algumas pessoas está começando a apertar que
muitas pessoas estão tentando pegar benefício do governo e não está conseguindo, então as vezes a

situação agrava muito mais. Falou que a distribuição destas cestas básicas já passou de hora porque vários
outros municípios já estão fazendo. Frisou que em momento algum justifica falar que o município está sem
dinheiro, pois, na realidade com a disseminação do corona vírus o município está é economizando recurso
então não existe motivo para não dar este abono assim como a cesta básica das crianças. Disse que já
passou de hora de entregar estas cestas todo mês porque primeiramente está economizando com cirurgias
eletivas, combustível dos veículos da educação é em torno de trinta e nove a quarenta mil reais por mês e
estão economizando este valor também, lembrando que estão economizando outros tipos de gastos nas
escolas já que as mesmas não estão funcionando. Citou também a economia com transporte de alunos que
vão para a faculdade, pois, todos sabem que o município ajuda a associação, então na realidade o
município está fazendo caixa com esta epidemia, tem dinheiro, e agora vem mais cinquenta e dois mil da
federação para ajudar ainda mais, e o que vê até o presente momento é que além das máscaras que o
prefeito fez utilizando vários voluntários para ajudar a fazer e as máquinas que foram devolvidas pela
ASSOCIART e isso teve pequeno custo porque o TNT é barato e do mais não existe no hospital um teste, a
prefeitura não adquiriu nem sequer um teste para o município caso apareça alguém que necessite.
Enfatizou que os atendimentos na policlínica caíram em torno de noventa por cento, enquanto no estado
normal, atendia quase cem pessoas por dia e atualmente em torno de dez, então a economia está sendo
muito grande e por isso o vereador entende que devem investir no povo, em cestas básicas, ajudar os que
estão desempregados e não estão conseguindo fazer o cadastro nacional para receber os seiscentos reais.
Salientou que o prefeito está fazendo bonito em ir para a barreira cercar os carros, que é muito bonito,
louvável, sinal que o prefeito é um homem muito trabalhador, mas, por outro lado o que o povo quer é que
tenha algo concreto, tendo pedido por favor que no mínimo faça a cesta básica das crianças. Enfatizou que
não está falando como político porque nem será mais candidato e o que está pedindo ao prefeito é que o
mesmo utilize de um dinheiro que é do povo para o povo. Questionou que se este dinheiro não está indo
para a cesta básica, para as crianças que comiam na escola, para onde o recurso está indo, pois, o povo
quer saber e questiona visto que com o corona vírus até o presente momento a administração não gastou
nada, além de cercar carro na saída da cidade que foi um papel muito bonito, mas que por outro lado
mostra que esta administração está ruim porque o prefeito não consegue um funcionário para ficar no local
e por isso o próprio prefeito tem que ir. Frisou que o prefeito tem duzentos e cinquenta funcionários e
mesmo assim teve que ir ficar na barreira da saída da cidade e que ao invés disso poderia ir para a
prefeitura fazer um planejamento de quantas cestas básicas e de quantas pessoas estão precisando das
mesmas. Que é isso que o povo quer ver e não um prefeito que ganha dez mil reais ficar cercando carro,
porque o mesmo ganha dez mil reais para ficar na prefeitura administrando fazendo valer o dinheiro do
povo. Disse que isso é um absurdo, se desculpou por as vezes ter se excedido porém entende que a
verdade tem que ser dita e não pode ser mascarada. Em relação a fala do colega Marcio Andrade sobre o
fisioterapeuta, o vereador relou que o Sr. Jarbas é muito profissional, pessoa excelente e de carisma muito
grande, pois, trata todos muito bem, uma pessoa que sinceramente é muito respeitada, e este vereador
acredita que até mesmo este profissional fique envergonhado de saber o fisioterapeuta que ele é, o tanto
que as pessoas gostam dele e estar cercando carros e anotando placas/medindo febre dos cidadãos.
Relatou que conforme dito pelo colega Marcio tem profissionais em que há casos de pós operatório que
necessitam fazer fisioterapia e este vereador tem certeza, que com todo cuidado com álcool em gel, o
profissional terá os meios dele de poder fazer o trabalho. Disse entender que o próprio fisioterapeuta fica
envergonhado de ficar na barreira mas ele é mandado, ele não está lá porque ele quer e que além do
fisioterapeuta o psicólogo Sr. Rivelino estava na barreira. Enfatizou que para atendimento psicológico, o
profissional não precisa encostar em ninguém o qual pode atender o paciente numa distância de três a
quatro metros. Falou diretamente ao prefeito dizendo que seria sincero com o mesmo, tendo parabenizado
a diretora do departamento de saúde porque todos os dias de manhã este vereador vê a mesma
batalhando, correndo atrás, que os funcionários designados seja por ela ou pelo prefeito estão sempre no
local e por isso não tem nada a reclamar do que a Sra. Monica está fazendo, parabenizou todos os
funcionários que estão fazendo este serviço nas entradas da cidade que inclusive estão se expondo, citou
as agentes de saúde e demais que a partir do momento que chegam perto de uma pessoa a qual é
estranha, os mesmos estão correndo riscos por isso gostaria de parabenizar e dizer que eles são sim
merecedores deste abono. Em seguida se lamentou em relação ao SINDISFOR - Sindicato dos Servidores
Públicos, o qual sumiu, tendo o vereador questionado se o órgão encerrou suas atividades, pois, no início
do mandato a mando do Dr. Paulo o qual coordena o Sindicato, se o mesmo mandassem os representantes
do órgão vir á Câmara eles vinham todos os dias, tanto o presidente quanto a advogada. Se lembrou de
ofício que fez ofício ao Sindicato solicitando que interviessem em relação ao piso salarial dos funcionários,
porém, sumiram e este vereador está achando que o Sindicato fechou a não ser que o Dr. Paulo der uma

ordem daí eles vem correr atrás de interesse do Dr. Paulo Fonseca, advogado da prefeitura. Diante do que
foi dito em relação as economias feitas pelo município, fez requerimento ao executivo requerendo
informações do valor que está sendo economizado pelo município, após a pandemia do corona vírus,
diante da paralisação de diversas atividades que eram realizadas pela administração anteriormente e
que estão paralisada visto o isolamento pelo vírus, bem como, quais foram até o presente momento os
investimentos feitos com esta economia, tendo em vista a referida epidemia e a paralisação das referidas
atividades.Salientou que em Fortaleza por ser uma cidade pequena não há nenhum caso, mas, gostaria de
ser sincero mas na policlínica deveria ter quartos equipados com camas, novos colchões, estando tudo
pronto para que no caso de um isolamento de algum cidadão, pelo menos haver lugar para isso porque não
sabem se no hospital de Passos em determinada hora terá um colápso e se tiver que ao menos possam
manter os cidadãos isolados em Fortaleza mas não existe este lugar, porque os quartos são normais, não
foi feito nada neste sentido para que se caso necessite de isolamento, visto que se a situação agravar o
paciente é encaminhado para Passos. Solicitou ao prefeito que utilize deste dinheiro e adquira alguns
testes, mais ou menos uns dez testes para o município já estará muito bom. Após reiterou requerimento
em relação a servidora pública Edimar sobre diminuição da carga horária da mesma. Em seguida relatou
que tendo em vista que o Estatuto do IMPRESFORT prevê que a Câmara Municipal é um órgão
fiscalizador de todos os atos do Instituto, gostaria de requerer do Presidente do IMPRESFORT para que
seja encaminhada a esta Casa dentro do prazo regimental informações com relação ao embasamento
legal utilizado para que o presidente da instituição possa estar exercendo o terceiro mandato eletivo
como presidente daquele órgão. Antes de encerrar o vereador Evair Pereira, com participação do
vereador Gabriel Queiroz, fez requerimento ao executivo requerendo seja criado dentro da Políclinica
Municipal João Soares da Silveira, local/leitos para isolamento de pacientes que estejam sob suspeita de
contaminação pelo COVID-19 e necessite de isolamento.Importante relatar que esta solicitação se faz em
face de que a Santa Casa de Misericórdia de Passos é o centro de referência que receberá pacientes de
toda região, e havendo local apropriado na Policlínica Municipal, os pacientes fortalezenses poderão
permanecer isolados no próprio município. Em seguida O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO
primeiramente parabenizou toda equipe da prefeitura que está nesta união, trabalhando nas barreiras,
pegando de frente em relação ao combate do coronavírus. Disse que a região está saindo na frente com
este isolamento, prevenção em relação aos números divulgados em outras cidades e estados. Tendo
enfatizado que está sendo válido o esforço dos profissionais do município. Sobre o assunto do Jarbas
fisioterapeuta disse ter ficado preocupado porque fez contato com o mesmo porque há paciente do Bairro
Chapadão que necessita fazer fisioterapia, a qual já fez outras vezes porém vinha no veículo escolar, mas,
devido ao isolamento, não está tendo transporte escolar e mesma assim esta cidadã foi em S. S.
Paraíso,porém, naquele município existe o número correto de pacientes que estão sendo atendidos e
então esta cidadã não tem condições de fazer o tratamento em Paraíso e por isso solicitou ao vereador que
questionasse se o Sr. Jarbas fisioterapeuta estava trabalhando em Fortaleza, tendo este vereador
perguntado ao profissional o qual respondeu que sim, que está atendendo normal os pacientes que o
procuram, que todos que procuraram foram atendidos. O vereador disse que depois do que foi falado
nesta reunião não sabe o que dizer para a cidadão que o questionou, porque se o mesmo disser que o
médico está atendendo e a cidadã vier do Chapadão até Fortaleza e chegar na cidade o mesmo não tiver
prestando os atendimentos. Em aparte o vereador Evair disse que a própria pessoa que o procurou para
fazer a reclamação, liberou para que este vereador pudesse citar seu nome na reunião, sendo a Sra.
Olímpia e este vereador deixou claro que apenas citou o nome para não dizer que está mentindo. Dito pelo
vereador Evair que o fisioterapeuta pode até estar atendendo mas está sendo tirado de seu local de
trabalho para cercar carros nas barreiras, tanto que a Sra. Olímpia procurou o atendimento no PSF e o
Sr.Jarbas estava cercando os carros. Salientou que não está dizendo que é todo dia porque existe rodízio de
servidores para ficar nas barreiras, mas, quando é o dia de o fisioterapeuta ficar na barreira as pessoas que
precisam de atendimento ficam sem. O vereador Francisco Ronivaldo disse que outro paciente veio do
Chapadão fez fisioterapia com o Sr. Jarbas e que perguntou ao mesmo o qual respondeu que está indo para
as barreiras em horários em que não tem atendimento. Tendo o vereador ficado de confirmar como está a
situação corretamente porque se deslocar do Chapadão até Fortaleza para e não haver atendimentos fica
complicado. Em relação aos PL em trâmite disse que a emenda modificativa já foi elaborada e está
aguardando a aprovação dos mesmos. Ao final pediu a Deus que ilumine a todos porque somente Ele para
tirar todos deste sufoco. Pediu também para que todos tirem um tempo para agradecer a Deus para que
esta epidemia possa acabar o mais rápido possível e sem muitas vítimas. Antes de encerrar o vereador
Evair Pereira fez requerimento com participação do vereador Gabriel Queiroz a diretora do
departamento de saúde, requerendo seja implementada e ampliada uma da salas da Policlínica

Municipal, visando socorrer pacientes em caso de isolamento devido a pandemia do COVID-19, caso
futuramente a Santa Casa de Passos não tenha condições de manter os referidos pacientes em situação
de isolamento. O VEREADOR REGINALDO MARQUES fez requerimento ao chefe do setor de máquinas
requerendo seja feita manutenção com máquina patrol de trecho de estrada de chegada a propriedade
do Sr. Cristiano Valério. Tendo o vereador justificado que este trabalho foi feito na estrada chegando até
ao Pesqueiro do Tisgo mas na chegada do Sr. Cristiano não, lembrando que o trecho mencionado está em
péssimas condições, e que até para motos o tráfego está difícil. Também fez requerimento com
participação dos vereadores Marcio Andrade e Gabriel Queiroz ao chefe do setor de máquinas para que
seja feito aterro em trecho sentido estrada da Brabina, mais especificamente na entrada do sítio sentido
Sr. Tadeu Cordeiro, onde atualmente é alugado pelo Sr. Amarildo, local este que forma poça d'água e não
há local para escoamento da mesma. Requer seja feito o referido aterro para que a água das chuvas não
permanecerão paradas. Tendo o vereador Marcio Andrade, relatado que não somente a água das chuvas,
mas, também existe pequena represa do lado de cima que também escorre água para este local e por
sugestão deste vereador, também fosse realizada a retirada desta água da referida represa, para o pasto
da propriedade do Sr. Enock, isso após falar com o mesmo e receber autorização para tal. No mesmo
requerimento o vereador Reginaldo Marques requereu ainda, a manutenção com também com máquina
patrol na estrada que dá aceso a propriedade do Sr. Ivair Bernardes, pois, no trecho existem dois locais
que também empossam água entre os barrancos da estrada e se for feito aterro haverá escoamento da
referida água que não permanecerá parada no local. Na sequência o vereador Reginaldo Marques com
participação do colega Danilo Oliveira, fez ofício ao chefe do setor de máquinas e ao executivo
agradecendo e parabenizando aos mesmos pelas manutenções realizadas em diversas pontes, inclusive
na divisa de município em que toda mão de obra e material utilizado foi do município Fortaleza.Por
sugestão do vereador Danilo Oliveira estendeu-se os cumprimentos a todos os envolvidos na realização
deste trabalho. Relatou que passou pela ponte da divisa de município de Jacuí e Fortaleza que observou
que o serviço ficou muito bom, além de haver duas pontes que consertaram antes deste local também.
Tendo o vereador lamentado visto ter sido solicitado apoio a administração de Jacuí já que era divisa de
município o qual foi negado. Salientou que está bom que foi feito todo serviço, que difícil seria se tivessem
feito somente a metade do trabalho. Em aparte o vereador Francisco Ronivaldo acrescentou que nesta
parte o chefe do setor de máquinas está de parabéns porque quando o serviço é realizado é bem feito e
para durar muito tempo. O vereador Reginaldo concordou e disse que nestes casos os engenheiros tem
sido os próprios funcionários. Dito pelo vereador Francisco Ronivaldo que no último fim de semana foi
mostrar para o Sr. Ronaldo um mata burro a ser construído, em que o cidadão quis ceder o material, tendo
o Sr. Ronaldo dito que com aquele material ele não faria porque teria que fazer manutenção logo e por isso
parabeniza o servidor porque seu serviço é de primeira. O vereador Reginaldo disse que quando passou
pela ponte parou e olhou por baixo da mesma, e sinceramente o serviço realizado é para muitos anos.
Lamentou não ter tido ajuda em manutenção de ponte que é divisa de município e Fortaleza ter que fazer
sozinha porque a prefeitura de Jacuí disse que não poderia ajudar, que tudo bem se não pudessem ajudar
com recurso financeiro mas poderiam ter enviado máquinas. Continuando o vereador Reginaldo Marques
disse que foi questionado por diversas pessoas e que outras diversas ouvem a reunião na rádio difusora e
na internet. Que esteve pesquisando e as vezes a pessoa está ouvindo, e que as pessoas sempre comentam
sobre os cidadãos que ainda se encontram sobre análise em relação ao recebimento do benefício do
governo. Disse que é porque as vezes as pessoas que já receberam pode ser que tenham feito o cadastro
primeiro, lembrando que tudo é feito pela internet e sobrecarrega o sistema, tendo citado exemplo do site
do IMBAMA o qual sempre precisa se conectar e aparece a mensagem de que a página está
sobrecarregada. Disse que em relação as pessoas que ainda encontram-se em análise é noventa por cento
de chance de que irão receber. Pediu que fiquem tranqüilos, esperem e dêem tempo ao tempo porque é m
trabalho que está sendo feito e que as pessoas devem respeitar os profissionais que estão fazendo este
pagamento porque o processo para determinados cidadãos é mais longos que para outros. Quanto ao
recurso que o município irá receber para ajudar no combate a pandemia do COVID-19, relatou que o
referido recurso está vindo da União, que não é nenhum deputado que encaminhou a verba ao município
conforme tem sido divulgado em redes social, mas, não, o recurso é da União a qual está sendo
encaminhado para vários municípios e está sendo dividido conforme a quantidade de habitantes de cada
um destes municípios. Falou diretamente ao Presidente que entende ser um absurdo porque num
momento crítico deste, nunca viu uma situação desta em sua vida, ver o mundo parar por causa de uma
doença e parece que a cabeça do ser humano é fazer política com a doença. Questionou qual a graça de os
deputados tirarem foto com o valor que está sendo enviado e encaminhar para o pessoal divulgar como se
tivesse sido o deputado que encaminhou o valor. Relatou que as pessoas fazem isso e se esquecem que

hoje em dia respostas e dúvidas não vem através de correio ou a cavalo como antigamente porque hoje o
mundo é informatizado basta pesquisar que se encontra resposta para tudo. Disse que esta atitude é muito
feia, e o que escutam tanto vereadores quanto funcionários é que os políticos são todos sem vergonha, que
tal cidadão falou por quase dez minutos e após isso este vereador lhe respondeu que do mesmo jeito que
políticos eram sem vergonha existiam mecânicos que tiravam gasolina dos carros quando eram levados na
oficina para conserto. Tendo este cidadão respondido que ele não fazia isso, dito pelo vereador Reginaldo
que o mesmo havia generalizado os políticos e então o mesmo poderia generalizar os mecânicos também.
Falou da atitude dos deputados de pregarem uma mentira desta dizendo que são os mesmos que estão
encaminhando recurso, e o povo sabe, descobre que não é daí é motivo para o povo falar que os políticos
são sem vergonha, porém, não são todos. Relatou que não teria coragem de fazer campanha política nesta
situação de pandemia, que até podem fazer campanha com pessoas que estão em isolamento, tendo
questionado que graça tem uma campanha desta para pessoas que tem familiares que já faleceram com
esta doença, que devem pensar nisso porque há várias pessoas que já perderam entes queridos ou estão
sofrendo com esta doença e o que estas pessoas pensam da política numa hora dessas, tendo opinado que
é por isso que a área da política fica desacreditada. Com a palavra o Presidente relatou que infelizmente
atualmente isso acontece muito mesmo que existem vários políticos que aproveitam da situação para
aparecer e fazer campanha. Disse que se for para retirar do fundo partidário que é o recurso para gastar
nas eleições isso eles não querem, ficam calados, e isso é um absurdo. Em aparte o vereador Marcio
Andrade sugeriu ofício em nome do Plenário ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e
aos deputados federais votados em Fortaleza informando que os candidatos desta Casa não querem
fazer uso do recurso do fundo partidário e que o valor que não será gasto pelos candidatos deste
município seja investido na área da saúde que é onde está necessitando visto a pandemia do COVID-19 e
que o recurso do fundo partidário seja cortado. A sugestão foi aceita tendo o Presidente dito que apesar
de não usarem este recurso porque são só os políticos grandes que usam, dito pelo vereador Marcio que
esta é uma maneira de repudiar esta situação, concordando o Presidente da Casa disse que todas as
Câmaras deveriam ter esta atitude, pressionando o Congresso. O vereador Reginaldo Marques disse
concordar apesar de que não irão abrir mão do referido recurso tendo em vista os desvios financeiros
que ocorrem a partir deste fundo partidário. Após O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, informou que
aguarda votação do PL nº 17/2020. O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS fez requerimento ao chefe
do setor de máquinas, requerendo a manutenção de mata burro sentido comunidade do silêncio, mais
especificamente próximo da propriedade do Sr. Ubirajara Marques, o qual está atravessando a porteira.
Requer ainda, manutenção da estrada sentido referida comunidade a qual deve ser feito com urgente,
tendo o vereador dito que os moradores do local estão dispostos a custear o óleo usado na máquina e o
que mais tiver que custear. Continuando o vereador Helio Justino com a participação dos vereadores
Danilo, Reginaldo e Evair fizeram ofício a CEMIG, solicitando a instalação de poste de iluminação pública
próximo da residência da Sra. Ana do Guilherme, visto ser um trecho escuro. Justificado pelo vereador
Helio que tal solicitação já foi encaminhada para a prefeitura mas até o momento não tiveram resposta e
que da mesma forma que os demais cidadãos fortalezenses pagam a conta de energia a Sra. Ana e seu
esposo Valdir Duarte também pagam. Tendo relatado que eles residem no alto e que ao ligarem o chuveiro
a energia cai e a situação está complicada. Após agradeceu a todos os servidores da área de saúde que
estão a frente desta questão da pandemia do coronavírus, relatando que merecem mais até do que um
abono, que inclusive vários servidores o procuraram em busca de informações sobre o corte do abono
(auxílio alimentação) no valor de duzentos reais dado aos mesmos, tendo o vereador ficado sem resposta
para dar por não ter informações sobre o assunto. Diante disso foi feito requerimento do vereador Helio
com participação do vereador Evair ao executivo requerendo informações relativas ao corte do auxilio
alimentação no valor de duzentos reais daqueles servidores que foram afastados por terem sessenta
anos ou mais. Dito pelo vereador Evair que segundo informações tais servidores estão recebendo ameaças
de receber o auxílio alimentação e neste caso o valor é perdido quando o servidor pega mais de três dias de
atestado e o vereador entende que não é legal porque não foram afastados a toa e sim por força maior.
Após foi feito requerimento do vereador Helio Justino ao executivo requerendo seja verificada a
possibilidade de conceder gratificação aos servidores que tem permanecido nas barreiras de entrada e
saída da cidade aos fins de semana. Falou do revezamento de horários porém destacou que mesmo
assim é cansativo e além disso por ser fim de semana muitos estão deixando de passar com a família
para cumprir este compromisso. Em relação a limpeza das margens das estradas citadas pelo vereador
Marcio o vereador Helio disse que começou a roçar em 2019, que a faca da roçadeira quebrou e até o
momento não foi substituída apesar de terem dito que foi feita licitação para isso. O vereador Marcio
questionou se as duas roçadeiras estão com as facas quebradas respondido que sim. Dito pelo vereador

Marcio que então eles não querem roçar. O vereador Helio disse que estava sendo sincero em dizer que
uma roçadeira trabalhou um dia assim mesmo porque este vereador estava de férias, que no equipamento
no lado de baixo existe uma base a qual foi quebrada tendo ficado somente com uma base. Dito pelo
vereador Marcio que se no prazo de um ano não arrumaram a roçadeira, é porque não querem comprar a
peça. No uso da palavra o vereador Helio disse que sempre fala ao Sr. Ronaldo que qualquer coisa que
precisar o mesmo está disponível a ajudar seja para roçar ou fazer outro tipo de serviço e a resposta é que
devem esperar porque as facas das roçadeiras ainda não chegaram. Salientou que não é contra o pedido do
vereador Marcio porque todos tem direito visto que as roçadas são necessárias porque está difícil de passar
pelas estradas. Ao final relatou que aguardaria votação do PL e fez requerimento ao Sr. Odacir Queiroz
presidente do IMPRESFORT requerendo informações sobre auxílio alimentação que seria concedido aos
servidores aposentados do município. Tendo justificado que no início destas aposentadorias houve esta
fala de que tal auxílio seria concedido, no intuito de ajudar no valor das aposentadorias daqueles que
aposentaram proporcionalmente. Justificando ainda que este auxílio foi pago por dois meses e depois
cessado e que vários servidores tem questionado o vereador em relação a este assunto. Requerendo
ainda, seja verificada a possibilidade deste auxílio ser reativado. Em seguida O VEREADOR DANILO
JUNIOR DE OLIVEIRA, comentou que em relação aos trabalhos das pontes os mesmos estão da melhor
qualidade e conforme colocado pelo vereador Francisco Ronivaldo é trabalho para durar. Tendo dito que o
que é de bom devem parabenizar e exaltar sempre toda equipe deste o prefeito até os servidores que
realizaram o serviço. Após compartilhou com todos que no dia 17/04 falou com o prefeito em relação a
importância de realizar os testes do coronavírus, tendo sido informado que o município estará recebendo
sete quites para fazer a testagem dos casos suspeitos na comunidade. Que conforme mencionado pelo
vereador Evair esta é uma ação importantíssima que deve ser feita para que possam garantir os trabalhos a
comunidade tranquilizando a mesma. Falou dos sete casos suspeitos que já estão em isolamento
domiciliar, mas, a testagem destes casos é muito importante. Disse que conforme falado pelo prefeito, que
em âmbito nacional está havendo dificuldade com ter acesso a estes quites mas que dentro em breve o
município irá receber os referidos sete quites para tais testagens. Aproveitou o espaço para falar
diretamente ao prefeito para que se empenhe em obter mais quites para fazerem os testes principalmente
nos trabalhadores da saúde em geral aqueles da linha de frente visando trabalhar com tranquilidade
exercendo a função de salvar vidas. Disse que se deus quiser o município não terá muitos casos. Que está
em regime de tele trabalho e está fazendo mais o isolamento por causa de sua mãe de setenta anos é do
grupo de risco e não seria justo ir e voltar para Passos todos os dias e retornar com este risco para ela.
Aproveitou o espaço e parabenizou a comunidade porque dos lugares onde esteve na cidade de Fortaleza
do dia 20/03 até a presente data viu que o povo está fazendo sua parte em relação ao uso de máscaras e
álcool em gel, e que o comércio também está auxiliando e ajudando tendo sido observado que a
comunidade é parceira, tendo parabenizado mais uma vez a população, porque o enfrentamento não é só
de uma pessoas e sozinhos não conseguirão vencer o vírus. Parabenizou também os heróis da saúde e
neste sentido requerer do executivo para que seja verificada a possibilidade de encaminhar para esta
Casa Projeto de Lei para que possa ser concedido abono/gratificação aos profissionais da saúde que
estão desempenhando um excelente trabalho no município estando a frente do enfrentamento da
pandemia do COVID-19. Na sequência leu informativo distribuído a todos os vereadores em relação ao
cenário do COVID-19 vindo da Superintendência Regional de Saúde de Passos, dados estes do dia 22/04.
Deixou ao final uma mensagem de otimismo, fé e esperança, que todas as autoridades estão empenhadas
neste combate bem como toda comunidade. Tendo dito ao final que irão vencer com a graça de Deus este
momento tenso que estão passando inclusive estão deixando de ter o direito de ir e vir. Sobre os dois PL
em trâmite, disse que o de nº 16 que é a LDO/2021 irá embasar a construção para o exercício vindouro,
disse que este PL está com as comissões requer análise maior porque tem anexos e várias questões que
devem ser observadas. Falou que os vereadores tem um desafio porque a LDO e a LOA é construído com o
auxílio da comunidade, então teria que acontecer uma audiência pública, e infelizmente nestes tempos de
pandemia, os vereadores e a mesa diretora terão que propor alternativas para que possam receber
contribuições da sociedade civil organizada sem que estejam presentes na Câmara numa audiência pública.
Disse acreditar que os vereadores vão pensar juntos nisto o que é um desafio para que possam oportunizar
a participação da construção do orçamento de 2021. Já o PL nº 17 disse ser semelhante ao PL nº 15 já
votado nesta Casa com que uma transferência do Fundo Nacional da Saúde, verba da União, tendo citado o
valor da transferência, informando também o total da transferência dos dois projetos. Disse entender que
o PL nº 17 é muito necessário, recurso que irá ajudar o município no combate do COVID-19. Adiantou
parecer favorável para tramitação em regime de urgência especial simples solicitando que a proposição
possa ser votada nesta reunião possibilitando que o executivo possa executar este crédito especial o mais

rápido possível. Não havendo mais assuntos para o Grande Expediente, passou-se a ORDEM DO DIA com a
seguinte pauta: O PL nº 16/2020 permanece com as comissões. O Presidente lembrou que este PL deve ser
votado antes do recesso de julho, relatou que deve ser feita audiência pública mas devido a situação irão
analisar e ver qual a melhor forma a ser feita para que não aglomere pessoas. Votação do pedido de
urgência ao PL nº 17. Após acordo foi aceito o pedido de urgência simples que colocado em votação foi
aprovado por unanimidade. Votação da Emenda Modificativa nº 03 ao PL nº 17 aprovada por unanimidade.
Votação do PL nº 17/2020"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por excesso de arrecadação e
dá outras providências", aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nesta
reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente convoca para a
centésima décima reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a
realizar-se no dia 04 de maio de 2020, às dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Após declara
encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos
presentes._______________________________________________________________________________
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