
ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 13 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), 
e Welington dos Reis dos Santos (MDB). Ausente o vereador Reginaldo Marques dos Santos (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 Reginaldo Marques dos Santos fez contato na 
secretaria da Câmara, assim como, fez contato direto com este Presidente relatando estar com problemas 
relacionados a uma infecção dentária trazendo-lhe muita dor e por isso não pode comparecer. Tendo o 
secretário da Mesa respondido que a referida ausência estava justificada. Em seguida foi aberto o 
PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas 
cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Após foi aberto o GRANDE EXPEDIENTE, tendo O 
PRESIDENTE informado que como não foi apresentado nenhum projeto de lei, que então os vereadores 
fossem mais breves em suas falas para que a reunião seja realizada mais rapidamente. Em relação ao oficio 
pelo vereador Evair ao DER, informou que administrativamente encaminhou ofício do Plenário ao deputado 
Emidinho Madeira solicitando apoio junto ao DER em relação a limpeza das margens da Rodovia 
Fortaleza/Passos, porque há informações de que está havendo dificuldades para o órgão atender este tipo 
de pedido e com isso os deputados estão pressionando e devido a isso o DER está atendendo primeiro os 
locais solicitados pelos referidos deputados e por isso sugere o envio de oficio no mesmo teor para os 
deputados Cassio Soares e Antonio Carlos, porque já existem ofícios de autoria de outros vereadores ao 
DER que até o momento não foram atendidos. Em relação as manilhas citadas pelo vereador Evair o 
Presidente disse que a fala foi importante inclusive se lembrou de acidente que ocorreu há algum tempo 
atrás ocorreu acidente com caçamba de lixo que estava na rua o qual trouxe problemas sérios ao município 
inclusive o cidadão atualmente é aposentado. Quanto as máscaras que estão sendo distribuídas a 
população o Presidente disse que o que os vereadores podem fazer é pedir a colaboração da população 
apesar de saber que o uso não é nada agradável já que não existe  hábito de usar, porém, soube de notícia 
de que  o vírus já chegou nos municípios pequenos inclusive São Tomaz de Aquino e Pinhui e por isso 
entende que todos devem fazer o possível para resguardar e evitar que o vírus chegue ao município e pedir 
que a comunidade tenha o máximo de cuidado para não manter o contato físico e aglomeração de pessoas, 
ou seja, que fiquem em casa para evitar porque as pessoas somente irão sentir quando a doença bater as 
suas portas daí a situação fica complicada. Em aparte o vereador Helio questionou se a manilha 
mencionada nesta sessão era a que estava na saída para Passos. Respondido que na saída para Passos 
também foi quebrada totalmente uma destas manilhas. Dito pelo vereador Evair que isso é um absurdo 
não pode pois a pista de rolamento não pode ter nada que atrapalhe o tráfego, inclusive se alguma pessoa 
tiver problemas em relação a isso poderá entrar com ação de danos morais contra o município . Salientou 
que enquanto está sendo coisa material até que tudo bem, mas, caso seja uma vida daí será tarde demais. 
Após O VEREADOR MÁRCIO ANDRADE lamentou incêndio ocorrido na residência do pastor Silas da Igreja 
Assembleia de Deus, o que é muito triste, tendo dito que graças a Deus não houve vítimas e ninguém se 
machucou. Falou também da união do povo fortalezense que se reuniram para apagar o fogo da residência  
e conseguiram evitar mal maior. Tendo também parabenizado o povo pela ação. Em seguida questionou se 
havia sido retirado monte de terra que foi colocado na estrada próximo ao Pesqueiro do Mamão, 
respondido que sim o vereador disse que caso contrário iria solicitar a retirada já que não estavam mais 
fazendo as barreiras nas entradas da cidade e a terra continuava no local. Em relação as máscaras de 
proteção, disse que houve pronunciamento do prefeito, reportagem no jornal EPTV, o qual relatou que 
haverá cobrança de multa aos cidadãos que não estejam usando a referida máscara. O vereador disse que 
devem tomar cuidado com o fato de dar condição para que as pessoas usem estas máscaras. Que devem 
saber se  o comércio tem disponibilidade das mesmas para venda, se quem não tem condição de comprar a 
prefeitura irá doar porque disseram que isso iria acontecer. Comentou ter ficado muito triste com a fala do 
prefeito onde o mesmo fala que a prefeitura irá doar, mas, o mesmo não agradeceu as costureiras do 
município que estão confeccionando estas máscaras para a prefeitura, a qual está doando o material e as 
costureiras estão trabalhando voluntariamente e na reportagem o prefeito não agradeceu em momento 
algum estes voluntários. Na oportunidade se desculpou com as costureiras voluntárias visto o prefeito não 
ter agradecido e ter dito que somente a prefeitura está doando as máscaras de proteção. Além de pedir 



desculpas também agradeceu todas as costureiras que ajudaram nesta questão de fornecimento de 
máscaras. Enfatizou que é uma ação voluntária que deve ser louvada, porque pessoas que ajudaram 
reclamaram sobre esta questão ao vereador nesta data relatando que não tiveram este reconhecimento e 
isso é muito triste. Ao final agradeceu estas pessoas e lamentou que o prefeito tenha esquecido delas. 
Questionou como será realizada a cobrança da multa pelo não uso de máscaras, se já foi feito cadastro ou 
estão distribuindo máscaras aleatoriamente. Disse que devem tomar cuidado para não deixar alguma 
pessoa sem a referida máscara, que devem saber se o comércio local tem máscara para vender  e se o valor 
não está sendo abusivo, se tem alguém aproveitando da situação, pois, se isto estiver acontecendo a 
prefeitura tem que intervir porque se isso estiver acontecendo está errado, e tanto o prefeito quanto os 
vereadores devem cuidar do povo. Disse que em sua opinião primeiro devem tomar precauções para 
depois querer cobrar. Em seguida relatou que na estrada sentido Morro do Níquel os trechos de asfalto 
estão com muitos buracos, e com isso pneus estão estourando. Fez requerimento ao executivo para que 
sejam tomadas providências, seja colocada massa asfáltica, concreto, cascalho para sanar o problema. 
Antes de passar a palavra o vereador Marcio Andrade disse que comentou que havia ficado triste pelo 
prefeito não ter mencionado a ajuda das costureiras que ajudaram, mas, é louvável a atitude da 
administração em fazer a doação das máscaras porém não pode esquecer de quem ajuda. Após sugeriu ao 
Presidente que em relação ao cadastro único para recebimento de seiscentos reais pelo governo,que fosse 
verificada a possibilidade de a Câmara Municipal auxiliar com seus funcionários neste cadastro porque 
muita gente não tem computador, não tem acesso, tem dificuldade. Sugeriu fosse montado esquema que 
não gerasse aglomeração, mas, que procurassem uma informação e tentasse ajudar estas pessoas que tem 
esta dificuldade. Em resposta o Presidente disse entender o vereador, mas, não sabe se seria viável porque 
irá colocar os funcionários em risco de contágio. Dito pelo vereador Marcio que não está falando de fazer 
tumulto, e sim montar esquema para entrada de uma pessoa por vez. Em resposta o Presidente disse que 
existem os órgãos do município que já são responsáveis por este trabalho e que com certeza devem estar 
fazendo esta orientação e que em sua opinião não há necessidade de colocar os funcionários da Casa para 
correr este risco deste contato. Dito pelo vereador Marcio que é justamente por isso que está sugerindo 
para não haver aglomeração de pessoas em apenas um local e assim terá mais locais para fazer o cadastro. 
Ressaltou que esta é uma sugestão que deixa ao Presidente, pois, os serviços na Casa não são muitos neste 
momento devido as paralisações e por isso queria que o Presidente verificasse esta possibilidade. 
Respondido pelo Presidente que iria analisar mas desde já afirma que provavelmente não terá como 
atender este pedido, pois, o município é pequeno e atualmente todos dispõe de aparelho celular em que 
pode ser baixado aplicativo para que tal cadastro seja realizado e por isso não vê necessidade de pôr a 
Câmara nesta situação. O vereador Marcio disse respeitar a opinião do Presidente porém diverge da 
mesma porque se a Câmara é um órgão público, e pode ajudar, então devem ajudar a população. No uso 
da palavra o Presidente esclareceu que a Câmara não está negando ajuda, e que na verdade ainda não 
existe esta necessidade  se vier a precisar podem até estudar uma forma e com certeza irá ajudar,mas, 
conforme já dito existem os órgãos próprios para fazer este cadastro ou seja pessoas específicas que estão 
na linha de frente para este tipo de trabalho, tendo ao final o vereador Marcio dito respeitar a opinião do 
Presidente mas não concorda com a mesma. Em relação a fala sobre os deputados o vereador Marcio 
informou que conforme relatado pelo colega Evair, que o deputado Zé Silva conseguiu recurso para o 
município, porém, este vereador soube que este recurso foi conquistado pelo deputado Emidinho Madeira, 
mas, que o importante é  o município receber o referido recurso. Em seguida O VEREADOR EVAIR MESSIAS 
PEREIRA, parabenizou o prefeito pela distribuição de ovos de páscoa no domingo para as crianças da 
escola, tendo em vista, que tal distribuição já se tornou tradicional de outros mandatos. Após com a 
participação dos vereadores Francisco Ronivaldo, Gabriel Queiroz, Helio Justino e Danilo Oliveira fez 
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 ressaltou que vários municípios já estão tendo esta ação, que o recurso da educação 
deve ser gasto nesta área e também pelo fato de que a área de saúde deste município está recebendo 
recursos de várias emendas parlamentares de deputados, inclusive nesta data soube através do Sr. 
Oberdan que o deputado federal Zé Silva encaminhou ao município cinquenta e dois mil reais para a área 



da saúde, setor este que está tranquilo financeiramente falando. Salientou que desculpa de dinheiro não é. 
Em seguida falou em relação ao setor de serviço social que deveria ser mais flexível com relação a 
distribuição de cestas básicas. Disse ter sido procurado por várias pessoas que realmente estão precisando, 
que dependem de cestas básicas principalmente neste momento de desemprego em que as pessoas estão 
em casa e estão tendo certa dificuldade. Relatou que neste momento de epidemia de vários decretos de 
calamidade não deveria analisar muito esta parte do cadastro social ou não, se o cidadão está ou não 
cadastrado no setor. Comentou que a cidade é pequena, todos se conhecem então fica muito fácil saber 
que está desempregado ou não. Tendo sido feito requerimento ao setor de serviço social requerendo haja 
flexibilidade/facilidade no momento de a pessoa adquirir uma cesta básica no município. Na seqüência 
relatou de acidente automobilístico ocorrido na entrada da cidade próximo ao posto de gasolina em uma 
das manilhas que foram utilizadas para montar as barreiras e evitar que entrassem veículos por um curto 
período, inclusive não sabe o porque o prefeito desativou as referidas barreiras, pois,na opinião do 
vereador deveria era intensificar para realmente poder fiscalizar quem são as pessoas que estão entrando 
no município. Disse que ocorreu acidente de trânsito e um cidadão bateu nestas manilhas. Comentou ter 
tido informações de que o chefe do setor de transportes era o responsável por esta parte e por isso 
gostaria de fazer requerimento ao mesmo para que caso estas manilhas não forem mais utilizadas para 
impedir a entrada de veículos estranhos na cidade visto a pandemia do covid-19, que as mesmas sejam 
retiradas de onde estão e sejam colocadas em local de segurança. Tendo enfatizado que prejuízo 
material se compra outro, mas pode ser que ocorra prejuízo com vida e por isso entende que estes 
cuidados devem ser tomados e redobrados. Em seguida relatou que esta Casa já solicitou diversas vezes ao 
DER de Passos, a manutenção da estrada Fortaleza/Passos. Comentou que esta estrada está terrível, com 
buracos em diversos pontos e fez novamente ofício ao DER requerendo a manutenção dos buracos na 
pista os quais podem propiciar acidentes, bem como, a limpeza das margens da referida estrada, tendo 
em vista que a vegetação está invadindo a rodovia. Que sejam tomadas providências antes que ocorra 
qualquer tipo de acidente. Após acordo o oficio foi expedido ao DER em nome do Plenário, bem como 
também aos deputados Cássio Soares e Antonio Carlos.  Em seguida o vereador Evair disse que quando o 
executivo elaborou o decreto nº 26, de 06/04/2020, no entendimento deste vereador houve um equívoco 
por parte de quem elaborou, visto que no art. 10 o prefeito está delegando à PM algumas funções. Tendo o 
vereador Evair feito requerimento ao executivo requerendo seja encaminhado documento à Polícia 
Militar pelo erro, uma vez que a administração somente pode delegar funções em setores municipais, 
pedindo desculpas pelo equívoco, uma vez que a PM está no município para ajudar no que for preciso e 
que da mesma forma que o prefeito citou no decreto o apoio do MP, possa mencionar também o apoio 
da Polícia Militar. Salientou que se algum dia o prefeito se candidatar a governador aí sim poderá delegar 
funções á PM. Finalizando, com a participação dos vereadores Marcio Andrade, Francisco Ronivaldo e 
Gabriel Queiroz fez 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 convid-19. Justificou que tal requerimento se faz em face de que, por exemplo, alguns 
funcionários que visando evitar a contaminação não vão em casa na hora do almoço e optam por 
comprar marmitex e com isso acabam gastando um pouco mais no fim do mês. Em relação a multa para 
quem não estiver usando a máscara de proteção disse entender que isso talvez seja necessária quando há 
descumprimento que venha trazer perigo de as vezes a pessoa perder o controle, mas, o que vê em 
Fortaleza até  o presente momento é que as pessoas estão aderindo a isolamento, que se saírem aos 
sábados de domingos,  não vê ninguém na rua, então para este vereador, esta multa neste momento é 
muito prematura e em sua opinião primeiro as pessoas devem ter informação do que é um decreto e quais 
as proibições constam nele. Comentou que quarenta por cento da população não tem esta informação 
concreta e estes ao sair na rua as vezes por um descuido sem a máscara, poderão ser punidos. Frisou que 
primeiro deveriam repassar a informação através dos vários meios que existem, inclusive as agentes de 
saúde que podem levar de casa em casa a informação real do decreto. Parabenizou as profissionais pois 
nesta data fizeram um papel muito bonito distribuindo as máscaras nas residências, mas, a informação tem 
que primeiro chegar até as pessoas para depois fazer a coisa horrível que o prefeito falou nesta data na 
entrevista ao jornal da EPTV dizendo que tem que mexer no bolso do povo de Fortaleza para que tomem 
atitude. O vereador Evair disse não concordar com isso, pois, pelo que está vendo o povo não está 
desobediente. Relatou que as informações devem ser levadas até as pessoas as quais devem sim usar 
máscara até porque isso foi determinado pelo Ministério da Saúde, pessoas formadas, que estão a frente 
do combate e o vereador apenas lamenta isso. Sobre as máscaras, tendo em vista, que as mesmas são 
feitas de TNT, tecido mais fraco que o pano comum, o vereador solicitou ao prefeito que a cada quinze dias 
fossem doadas mais duas máscaras para as pessoas o que seria muito bem vindo. Em seguida O VEREADOR 



FRANCISCO RONIVALDO comentou ser de acordo com a distribuição das cestas básicas citadas pelo 
vereador Evair. Enfatizou o profissionalismo da assistente social Carla Souza, a qual é uma pessoa muito 
dedicada, nascida em Fortaleza e sabe a necessidade de cada um, visando amenizar a situação porque 
ninguém vai em busca de uma cesta básica se não tem necessidade. Fez requerimento com participação 
dos vereadores Evair Pereira e Danilo Oliveira ao setor de serviço social requerendo acompanhamento 
mais próximo da situação do cidadão conhecido como Donizete Torres, requerendo acompanhamento 
social, visto solicitação do próprio cidadão. O vereador Francisco Ronivaldo relatou que este cidadão é 
uma pessoa da qual gosta muito, admira muito, ajuda a cidade em vários setores e o que faz é com carinho 
e dedicação. Salientou que este cidadão neste momento está precisando de ajuda neste momento, 
inclusive o próprio cidadão pediu-lhe ajuda além de outras pessoas já terem falado com este vereador 
sobre as condições do cidadão.  Ao final pediu a Deus que ilumine os passos de cada um em relação a 
pandemia, ressaltando que as pessoas devem sim fazer a prevenção pois assim  a situação será amenizada. 
Que espera que esta situação passe rápido porque é nítido que em cima desta situação podem vir 
outras,mas esta é uma coisa que ninguém segura está nas mãos de Deus então independente de religião 
que todos possam tirar um tempo para fazer oração pedindo a Deus para que em breve possamos sair 
desta situação. Após O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS, com a participação do vereador Evair 
Pereira fez requerimento ao chefe do setor de máquinas, requerendo seja disponibilizada máquina para 
fazer manutenção em terreiro de café na propriedade do Sr. Elcio esposo da Sra. Luzia, localizada no 
Bairro Areias, tendo em vista, que a colheita do café está próxima. Em seguida o vereador disse que nesta 
data o jornal da EPTV esteve na cidade entrevistando algumas pessoas. Comentou que várias pessoas assim 
como ele, tem familiares que moram fora e por isso gostaria de saber se estão explicando para as pessoas 
como as mesmas irão receber os visitantes de outras cidades em suas residências aqui em Fortaleza 
quando as mesmas chegarem de viagem. Disse que talvez não expliquem e como os cidadãos irão fazer 
pois não poderão deixar seus parentes na rua, pois, entende que nenhuma pessoa tem coração para tomar 
uma atitude desta. Comentou que este esclarecimento deve ser bem feito, citou diversas localidades em 
que tem parentes os quais se vierem visitar, não terá coração para não recebê-los. Disse ser te acordo com 
a entrevista mas entende que devem esclarecer como devem receber as pessoas em suas casas. Comentou 
que os fortalezenses irão fazer cada um sua parte, reconhece, compreende, mas, não sabe como estão os 
munícipes e nem os que chegarão de viagem. Dito pelo Presidente que na realidade isso se encaixa na fala 
do vereador Evair Pereira em relação a fiscalização das entradas da cidade porque se chega em Fortaleza 
alguma pessoa mesmo que de Fortaleza mas que esteja fora há algum tempo, o correto seria comunicar a 
secretaria de saúde acompanhar estas pessoas, porque na verdade quando acontece o que foi citado pelo 
vereador Helio, o  correto é a pessoa ficar de quarentena por catorze dias sem contato social. Tendo o 
vereador Helio dito que devem pedir muito a Deus e tocarem a vida para frente, e diante da situação fez 
requerimento ao executivo requerendo que a população seja melhor esclarecida em relação a receber 
visitantes de outras cidades ou estados, tendo em vista a pandemia do covid-19. Em relação ao 
recebimento do abono citada pelo vereador Evair disse entender que o mesmo deve ser concedido a todos 
os servidores porque todos estão tomando frente. Dito pelo vereador Evair que as vezes pode acontecer de 
alguma pessoa não necessitar e ter a sensibilidade de dizer isso e repassar a outra família que realmente 
necessite. Em seguida O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, parabenizou a atitude do executivo de 
fornecer as máscaras de proteção para a população, estendendo os cumprimentos ao vice prefeito, a 
diretora do departamento de saúde e a responsável pelo CRAS que buscaram as voluntárias e em especial 
agradecer o trabalho das costureiras que se dispuseram a trabalhar voluntariamente. Relatou que em suas 
falas costuma muito dizer as ações e as melhorias que a cidade precisa, ela passa por muitas mãos e 
quando todos colaboram, todos convergem a vontade, o objetivo é alcançado e por isso gostaria de 
parabenizar estas costureiras que doaram seu tempo e se colocaram a serviço do próximo. Tendo 
demonstrado seu respeito e admiração pelas mesmas e aos profissionais da área da saúde que estão a 
frente no combate ao corona vírus, e também a todos os servidores públicos que direta e indiretamente 
contribuem para os trabalhos do município. Em relação ao ofício do DER é de uma necessidade grande que 
o órgão possa realizar a manutenção necessária tanto de limpeza de margens quanto na operação tapa 
buracos, pois, isso pode trazer riscos tanto para a integridade dos veículos como das pessoas. Falou dos 
vários buracos que existem nesta pista e isso precisa ser sanado com a maior brevidade possível. Em 
relação ao cidadão Donizete Torres disse que a profissional do setor é muito qualificada, que entende que 
este momento é de distanciamento, mas, que a mesma possa fazer as visitas, com toda cautela cumprindo 
as recomendações do Ministério da Saúde mas que possa fazer este trabalho para atender a comunidade 
que tanto precisa. Com relação a doação de alimentos, disse que as escolas estaduais da regional de ensino 
de Passos fizeram doação de mais de três toneladas de alimentos perecíveis nas cidades de capitólio, 



Pinhui, Passos, então várias cidades realizaram esta doação porque já haviam comprado estes alimentos e 
já estavam no estoque das escolas estaduais então o governo do estado em entendimento com os 
diretores orientou para que fosse feita doação destes alimentos já comprados para que os alunos 
pudessem receber estes alimentos. Falou da importância do requerimento do vereador Evair neste sentido 
que o prefeito possa verificar esta viabilidade de direcionar os recursos que iam para a merenda escolar 
para as famílias que necessitam, que façam contato com as famílias, faça levantamento, trabalho em 
conjunto com o CRAS para fazer mapeamento destas famílias que mais precisam. E que estes recursos 
possam ser direcionados para estas famílias. Disse que todos sabem que o governo federal tem o programa 
chamado auxílio emergencial de seiscentos reais per capta até mil e duzentos reais por cada família, que 
existem critérios para este recebimento e que os primeiros beneficiados serão as pessoas que fazem parte 
do bolsa família e que o recebimento do auxílio emergencial será realizado na mesma data que as famílias 
recebem o bolsa família, o qual tem valor diferenciado em virtude do número de filhos e da renda per 
capta de cada família. Disse que este benefício irá complementar este valor até os seiscentos reais ou até 
os mil e duzentos reais dependendo dos critérios do governo federal. Citou também outras classes que 
também irão receber este auxílio que é de direito. Em seguida informou que esteve em contato com a 
servidora Juliana Vidigal a qual lhe informou que os profissionais da área da saúde realizaram a distribuição 
destas máscaras tendo sido iniciada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, mas, a Sra. Juliana disse que 
dentro em breve será distribuída para todas as famílias do município de Fortaleza então que todos possam 
aguardar em casa o recebimento destas máscaras, tendo novamente agradecido a todos que fizeram esta 
realização ser possível, pois, estão juntos visando atender recomendação do Ministério da Saúde. 
Esclareceu que no início a recomendação era para que os infectados e os profissionais de saúde utilizassem 
as máscaras, mas, em outros países verificou-se que se a utilização das máscaras forem para todos a 
eficiência será maior então que todos possam fazer sua parte em relação ao combate do vírus que 
infelizmente é uma pandemia praticamente mundial e para que o município de Fortaleza não passe por 
uma epidemia é que contam com a colaboração de toda comunidade de Fortaleza. Frisou fala do vereador 
Marcio com relação a ter estoque para que possam adquirir estas máscaras no encontro desta dificuldade 
teve a necessidade do executivo municipal que em parceria com a sociedade civil, costureiras e alguns 
servidores da prefeitura puderam viabilizar esta distribuição de máscaras e que todos juntos possam 
construir uma Fortaleza de Minas a cada dia melhor e que o Divino Espírito Santo nos iluminar nos dar 
serenidade, otimismo e confiança e fé para que possam passar por esta crise na área da saúde garantindo 
vida e saúde da comunidade e de todos os brasileiros. 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 
centésima nona reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a 
realizar-se no dia 22 de abril de 2020, às dezenove horas na sede da Câmara Municipal, tendo em vista 
recesso municipal do dia 20/04 e feriado de Tiradentes no da 21/04. Após declara encerrada esta reunião e 
para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos presentes.______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


