
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 11 DE MARÇO DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e dezessete minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a 
reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do 
Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos 
Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (MDB). Ausente o 
vereador Welington dos Reis dos Santos (MDB), tendo sido justificada sua ausência, tendo em vista 
impossibilidade de trafegar pela estrada devido a forte chuva que passou pelo Bairro. Antes de iniciar o 
pequeno expediente o Presidente cumprimentou todos os presentes, aos ouvintes da rádio difusora e 
aos que acompanham a sessão pelas redes sociais. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE 
com a seguinte pauta:Leitura do Projeto de Lei nº 04 de 07/03/2019 que "Dispõe sobre a fixação de 
vencimentos de agentes de saúde". Comunicado pelo Presidente que estavam expostos no mural de 
avisos da Câmara novos decretos encaminhados pelo executivo e que estavam sobre as mesas cópias 
de respostas de ofícios e requerimentos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, relatou 
ter sido procurado por diversos cidadãos em especial nos dias chuvosos, os quais reclamaram que por 
algum motivo têm que levar pessoas que necessitam de atendimento à Policlínica, porém, na portaria 
principal do prédio não há uma cobertura de proteção contra chuva, sol, etc. Relataram que até descer 
a pessoa do veículo se estiver chovendo o paciente se molha bastante até conseguir entrar para a 
policlínica. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo seja construída 
cobertura de proteção na porta principal da Policlínica Municipal, visando atender solicitação de 
diversos cidadãos fortalezenses. Requer ainda seja verificada a possibilidade e se possível 
possam modificar a entrada do local, construindo porta na lateral da policlínica e 
consequentemente a referida cobertura. Solicita seja dada prioridade nesta construção, pois, são 
várias as reclamações de pacientes que se molham ao descer de veículos para entrar à 
Policlínica. Enfatizando que a construção de nova porta na lateral do prédio, próximo ao 
estacionamento, seria o mais viável, pois, desta forma facilitaria os atendimentos de 
emergências, que sairiam diretamente dentro do hospital. Com a palavra o Presidente comentou 
que dentre as várias pessoas que o procuraram com esta solicitação, o cidadão Antonio Donizete 
(Toninho Cabeleireiro), foi quem disse que inclusive poderia citar seu nome, pois, chegou na porta da 
policlínica com sua esposa bastante debilitada e enquanto retirou a mesma do veículo, se molhou tudo 
devido as chuvas. O cidadão deixou claro ao Presidente que foi bem atendido por todos os profissionais 
e que seu único questionamento é apenas sobre esta cobertura. Continuando o PRESIDENTE fez os 
seguintes requerimentos ao executivo: 1 - com a participação dos vereadores Danilo Oliveira e 
Marcio Andrade requerendo seja feita a pintura da quadra de esportes e do prédio da antiga 
Escola José Dias, no Bairro Chapadão, tendo em vista, diversos eventos realizados no local. 
Requer ainda seja feita manutenção dos refletores da referida quadra, os quais estão com 
problemas e os atletas do Bairro encontram-se impossibilitados de praticar esportes no local, 
tendo que transitar por alguns quilômetros até o local conhecido como "Três Fontes" para a 
referida prática; 2 - com a participação do vereador Evair Pereira, após recebimento de 
reclamações requerendo a limpeza das laterais de toda a Rua Espírito Santo, tendo em vista, o 
grande excesso de mato que está saindo pela referida via pública, o que traz riscos de 
aparecimentos de vários insetos e animais peçonhentos. Sobre a festa de aniversário do deputado 
Emidinho Madeira o Presidente relatou que esteve presente, que não quer defender o mesmo, porém, 
gostaria de dizer que o evento foi muito bom e bonito, e que observou que tudo o que foi vendido no 
local teve esclarecimento do deputado para onde seria direcionado o valor arrecadado com a referida 
venda. Elogiou o deputado relatando que o mesmo é muito inteligente e disse que o mesmo apresentou 
sua equipe de assessores e indicou o representante de cada região caso o município necessite de 
ajuda. O Presidente relatou que o deputado deixou as portas de seu gabinete abertas para os 
vereadores que tiverem interesse em buscar algum recurso para o município. Enfatizou que na fala do 
deputado ele cita bastante a cidade de Fortaleza enfatizando sempre aos vereadores, prefeito e vice 
prefeito presentes que sempre haverá assessores a disposição, tanto em Belo Horizonte quanto em 
Brasília. O Presidente ainda comentou da bela atitude do deputado em leiloar o próprio chapéu e uma 
fivela de família para que a renda fosse revertida a duas famílias de Nova Resende que necessitam de 
ajuda. Tendo o vereador Marcio Andrade dito que o deputado Emidinho Madeira deve mesmo montar 
uma boa equipe de assessores porque restou somente ele de deputado federal na região, que não foi 
eleitor do mesmo, porém, torce por ele para que faça um bom mandato e traga muitos recursos para a 
região. Salientou que a responsabilidade do deputado aumentou por representar a região e que torce 
para que tudo dê certo e que inclusive o país melhore.Sobre o transporte escolar do município estar 
sendo feito somente no período da manhã, o Presidente disse que deve haver reunião e troca de ideias, 



porque se no período da tarde tiver os mesmos gastos do período da manhã, poderiam fazer o 
transporte somente a tarde, lembrando que devem analisar a situação para saber se é compatível com 
a situação dos professores. Citou como exemplo sua filha que sai de casa no máximo quinze para as 
cinco da manhã e quando o veículo a pega já passou em outros quatro pontos para pegar crianças 
menores. Antes de passar a palavra o Presidente fez ofício com a participação do vereador Danilo 
Oliveira a toda equipe responsável pelo plantio e distribuição das mudas de café agradecendo os 
mesmos, visto que tais mudas estão beneficiando muitos produtores rurais do município, dando 
um ótimo resultado.  Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA informando que na usina de 
reciclagem possuem "pés direitos", que ajudariam na construção da cobertura da portaria principal da 
policlínica e com isso terão gastos apenas com as telhas. Em relação ao IMPRESFORT o vereador 
Evair Pereira disse já ter sido expedido ofício ao Instituto, pois, o Sr. Joel Borges, servidor aposentado 
pelo município, o qual contribuiu através de algum órgão previdenciário e veio trabalhar em Fortaleza 
quase que no fim de sua carreira, trabalhando em cargo comissionado por um período de três anos. 
Disse que a lei da época garantia o direito ao servidor e o mesmo se aposentou pelo IMPRESFORT. O 
vereador Evair Pereira relatou que se não tiver enganado, a época foi respondido que o IMPRESFORT 
fazia a totalidade deste pagamento, mas, a lei prevê que o INSS tem que repassar sua parte. Comentou 
que citou o Sr. Joel Borges como exemplo, mas, devem haver outros casos parecidos. Ao final foi feito 
requerimento do vereador Evair Pereira com a participação do vereador Gabriel Queiroz ao 
Presidente do IMPRESFORT, Sr. Odacir Queiroz, requerendo informações do valor do repasse 
feito do INSS ao Instituto. Requer ainda, seja encaminhada relação dos servidores que se 
encaixam nesta situação. Justificou que este requerimento se face em face para que diante da 
resposta, juntamente com o Presidente do IMPRESFORT possam cobrar, pois, quem está sendo lesado 
são os servidores que futuramente terão direito a este repasse do IMPRESFORT. Em seguida o 
vereador Evair Pereira fez ofício ao SINDISFOR solicitando faça cobrança e esteja junto com a 
Câmara e com o presidente do IMPRESFORT na busca de solução caso o repasse do INSS não 
esteja sendo feito ao Instituto. Solicita apoio no sentido de tomar as providências necessárias 
para que o referido repasse possa ser repassado ao órgão,pois, este valor irá ajudar os 
servidores garantindo a aposentadoria futura dos mesmos. Solicita apoio no sentido que seja 
feita a devolução deste valor seja do INSS ou de qualquer outro órgão de previdência, os quais já 
deveriam estar repassando ao município há algum tempo. Em seguida por sugestão do vereador 
Evair Pereira foi feito ofício do Plenário ao Tenente Coronel Marcelus de Castro Machado, o qual 
esteve a frente do comando do 12º Batalhão agradecendo ao mesmo pelos excelentes serviços 
prestados a frente do referido Batalhão, visto que, a Fortaleza de Minas quando solicitado 
através da Polícia Militar para qualquer tipo de serviço, sempre foi atendida. Ressaltando que o 
Tenente Marcelus é uma boa pessoa e que além do profissionalismo, tem muito compromisso 
com o resultado dos trabalhos. Também foi feito ofício do Plenário dando boas vindas e 
parabenizando ao Sr. Tenente Coronel Luiz Otávio Vieira que assumiu o comando do 12º 
Batalhão da Polícia Militar, desejando-lhe felicidades nesta nova empreitada e dizer que esta 
Casa de Leis está a disposição para algo que necessitar. Continuando o vereador Evair Pereira 
com a participação dos vereadores Danilo Oliveira, Marcio Andrade e Reginaldo Marques, fez 
requerimento ao executivo requerendo a manutenção/cascalhamento dos pontos mais críticos 
da subida da estrada da Brabina (Jesus Boiadeiro) até sair na MG050. Sugeriu fosse usado 
cascalho, tendo em vista facilidade de conseguir o mesmo através da empresa Morro Azul, pois, 
na empresa trabalha a Sra. Marisa que nunca mediu esforços para ajudar o município, tanto 
nesta como em outras gestões. Requer ainda, seja feita manutenção em ponte do mesmo local, a 
qual encontra-se com buraco e necessita de conserto. O vereador Evair Pereira disse ter sido 
procurado pelo Sr. Jamil o qual reside nas imediações da estrada conhecida como do Sr. Jesus 
Boiadeiro solicitando apoio. Disse que é sabido do tempo chuvoso mas que assim que melhorar que o 
serviço seja feito porque alguns pontos da subida estão completamente intransitáveis. Após foi feito 
ofício do vereador Evair Pereira com participação do Presidente da Câmara e dos vereadores 
Gabriel Queiroz e Helio Justino a Sra. Marisa Leão do Prado, agradecendo a mesma pelo 
empenho que tem para com o município de Fortaleza, a qual não mede esforços especialmente 
para conseguir cascalho para a manutenção das estradas rurais do município. Em aparte o 
vereador Marcio Andrade e o Presidente da Câmara informaram que foram procurados pelo Sr. Jamil, 
porém até o momento o serviço não foi feito, e segundo o Presidente realmente não há condições de 
trafegar e que para o cidadão vir para Fortaleza está tendo que fazer trajeto mais longo. Em relação a 
Sra. Marisa o Presidente enfatizou os grandes esforços que a mesma tem feito para conseguir cascalho 
para a manutenção das estradas do município e por isso só tem a agradecer. Na sequência o vereador 
Evair Pereira lamentou o fato de o prefeito ter retirado o servidor José Balduíno do cargo de  que o 
mesmo ocupava já alguns anos tendo sido muito valorizado em outras gestões visto merecer e entender 
do assunto, porém, nesta gestão o servidor foi colocado de lado. Comentou que o Sr. José Balduíno na 
área de tributos do município, era chefe do setor de fazenda e fazia todos os serviços necessários os 



quais não são poucos, porém, o mesmo foi retirado do referido cargo tendo sido nomeada para o 
mesmo a Sra. Divan Vidigal. O vereador Evair questionou a todos onde a servidora trabalha, tendo ele 
mesmo respondido que é no CRAS e questionou novamente o que o CRAS tem a ver com o setor de 
fazenda do município. Disse que a diferença paga ao Sr. Balduíno para que o mesmo fizesse todo o 
serviço, o qual era muito bem feito, foi repassada para a servidora Divan. O vereador enfatizou que está 
dando nomes porque não tem intenção de falar do assunto as escuras e que soube do assunto por 
outros meios e não através do Sr. Balduíno. Relatou que não está falando mentira e que quando se fala 
a verdade se dá nome aos bois. Se desculpou e disse entender que o cargo da Sra. Divan deveria ser 
outro porque a mesma não deveria assumir o cargo de chefe de fazenda estando no CRAS, e sim 
assumir outra função que fosse compatível com o que a mesma faz atualmente. Lamentou o fato e 
disse que segundo informações recebidas o servidor José Balduíno após a mudança está totalmente 
desmotivado. Se lembrou da situação do servidor Aroldo Aguiar que somente tomou conhecimento que 
tinha saído de seu cargo dias depois o que também é lamentável. Disse que com toda sinceridade se o 
Sr. Balduíno está ocupando um cargo, faz todo o serviço e arca com sua responsabilidade, também 
deve ser atribuído ao mesmo o valor correspondente ao cargo. Falou diretamente ao prefeito relatando 
ser lamentável as atitudes do mesmo o qual diz que o seu lema de campanha é "trabalho, transparência 
e desenvolvimento". Comentou que nem em desenvolvimento fala mais, questionou que transparência é 
esta, pois, se a mesma existisse os servidores deveriam ser colocados em seus cargos certos, cada um 
respondendo pelo seu, mas, tirar um servidor de um cargo para dar gratificação de função para outro 
que não tem nada a ver com a função que será exercida não é correto. Salientou que o prefeito deveria 
tirar do seu lema a palavra transparência porque isso já não existe mais. Disse que as vezes vem para 
as reuniões com intenção de falar pouco, mas, não consegue ficar sem falar quando vê injustiças sendo 
cometidas com alguns servidores, isso para satisfazer ego ou qualquer outra coisa do prefeito. Em 
relação ao projeto de lei nº 04 em pauta o vereador Evair Pereira disse que tendo em vista que o 
prefeito em sua justificativa e no impacto orçamentária, cita que está tudo de acordo com a lei, tendo o 
vereador lembrando que o jornal folha da manhã noticiou que o prefeito de Fortaleza extrapolou o índice 
prudencial da folha de pagamento, e a lei é clara, pois, quando extrapola não pode haver reajuste. Mas, 
como o prefeito assume no papel e os vereadores têm documentos suficientes para comprovar caso 
algum dia ocorra qualquer problema, este vereador é totalmente favorável e elevar o piso salarial 
nacional das agentes de saúde. Em seguida o vereador Evair Pereira disse ter recebido denúncia 
pessoalmente pouco antes de iniciar esta sessão e que gostaria de discorrer em Plenário da mesma. 
Disse que o Sr. Itamar Justino conhecido como mamão fez denúncia relatando que a administração já 
não estava mais alugando o Clube Municipal porque iriam fazer alguma reforma no local. Que até dia 
06/03 estava certo que o clube não seria alugado, diante disso o Sr. Itamar fechou negócio com o Sr. 
José Andradinho, responsável pelo grupo da terceira idade, onde então, seria feito evento no Pesqueiro 
do Mamão, tendo o Sr. Itamar preparado tudo para que o evento ocorresse no sábado dia 09/03, mas, 
na quinta ou sexta-feira antes do evento, o prefeito autorizou que o evento fosse realizado no Clube 
Municipal. Para o vereador este foi um ato gravíssimo, pois, o poder público interferiu na negociação de 
comerciante que paga seus impostos e sobrevive de renda vinda do comércio. O vereador Evair Pereira 
falou da existência de lei que permite utilizar bem público alugando o mesmo para que a prefeitura 
tenha uma renda. Se lembrou que quando a lei foi aprovada os vereadores colocaram limitações de que 
a conta para depósito do valor recebido pelo aluguel teria que ser em nome do clube municipal e o 
gestor seria o diretor do departamento de esportes, e isso não está ocorrendo, então o prefeito está 
totalmente fora da lei, uma vez que o valor arrecado com o aluguel do clube deveria ser revertido para o 
setor de esportes ou seja, setor do qual o dinheiro estava sendo arrecadado, mas, na realidade foi 
criada conta onde o valor está sendo depositado e o dinheiro está sendo usado para qualquer outra 
situação na prefeitura. Enfatizado pelo vereador Evair Pereira que a prefeitura não pode ter nada que 
gere lucro, porque se pudesse várias prefeituras montariam fábricas e colocava o povo para trabalhar, 
mas, não existe esta possibilidade. Voltou a dizer que a intervenção que o Sr. Itamar disse que 
aconteceu é grave. Tendo sido feito requerimento do vereador Evair Pereira ao executivo 
requerendo informações dos motivos de o clube municipal não estar sendo mais alugado. 
Requer também, informações das formas usadas pelo executivo para interferir na negociação 
entre o Sr. Itamar Justino e do Sr. José Andradinho para que a mesma fosse desfeita e o evento 
da terceira idade não fosse realizado no Pesqueiro do Mamão conforme firmado inicialmente. 
Importante frisar que o Sr. Itamar comerciante da cidade que paga em dias seus impostos firmou 
realização de evento em seu estabelecimento, mas, o poder público interferiu e desfez a referida 
negociação. Solicitou que o executivo cumpra a lei aprovada nesta Casa e que os valores 
arrecadados com o aluguel do clube municipal seja investido na área do esporte, ou até mesmo 
no próprio clube para consertar os vidros que estão quebrados, os ventiladores que não 
funcionam, vasos sanitários quebrados e outros. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO 
DOMINGUES ANDRADE, comentou que em relação ao pedido do Presidente sobre a cobertura na 
porta principal da Policlínica, dizendo que em 2018 foi feito requerimento neste sentido, e que em 



resposta o prefeito disse que da melhor forma iria executar a obra, mas, o problema é que as 
solicitações expedidas têm ficado somente em análises. Comentou que o executivo deve dar prioridade 
ao assunto, pois, estão falando de saúde, pessoas doentes que acabam se molhando, e até mesmo 
casos de emergência em que os próprios profissionais acabam agindo embaixo de chuva. Disse que a 
construção de entrada ao lado do estacionamento seria mais viável. Que a construção poderia ser feita 
de telha de amianto que não tem alto custo e seria útil porque resolveria o problema. Sobre o discorrido 
pelo vereador quanto a mudança de cargo do Sr. Balduíno, o vereador relatou que a situação é difícil, 
pois, acontece de colocar servidor em cargos dos quais os mesmos não tem experiência. Disse que se 
a servidora Divan é chefe do CRAS  e não existe o cargo, o ideal seria encaminhar projeto de lei à 
Câmara para a referida criação. Continuando o vereador Marcio disse eu nesta sessão vem trazer 
reclamação de várias pessoas sobre o horário de funcionamento da Escola Municipal. Disse que são 
várias mães reclamando de seus filhos pequenos, em seus primeiros anos na escola, os quais estão 
perdendo o estímulo em frequentar as aulas porque são crianças muito pequenas, estão ficando 
doentes, tendo em vista, a mudança do turno de aula para o período da manhã. O vereador disse que 
estas reclamações foram recebidas por ele e por outros vereadores. Comentou que esta mudança 
deveria ser feita se fosse pertinente, que já expediu requerimento ao prefeito solicitando planilha de 
custo referente a economia obtida pelo município após esta mudança, para assim analisar se estaria 
compensando deixar crianças doentes, alunos desestimulados e mães chateadas. Questionou se o 
lucro obtido pelo município irá compensar todas estas situações e se traz benefícios ao município. 
Relatou que algumas mães citaram a possibilidade de mudar o funcionamento da escola, ou seja, ou 
invés de funcionar de manhã, passar para o período da tarde, pois, já que é apenas um horário, as 
crianças não iriam sofrer. O vereador Marcio Andrade disse que ainda comentou que se as crianças de 
dentro da cidade de Fortaleza estão sofrendo, as crianças da zona rural sofrem muito mais, pois, têm 
que acordar uma hora mais cedo e chegar em casa uma hora mais tarde. Relatou até entender o fato 
de crianças que estudam na escola estadual estudarem no período da manhã porque são maiores, 
mas, tem crianças muito pequenas. Fez requerimento com a participação do vereador Evair Pereira 
ao executivo requerendo que o prefeito seja um pouco sensato, que ouça os pais dos alunos. 
Sugeriu que junto da Câmara, promova uma audiência pública visando resolver este assunto de 
forma a agradar a todos.Sugeriu seja feito debate entre os pais e seja colocado em votação de 
forma democrática qual melhor horário de funcionamento da escola municipal e se o executivo 
provar que esta mudança trará benefício futuro o vereador entenderá, mas, faça algo que a 
população possa escolher. Sugeriu também a realização de audiência pública nos bairros rurais, 
para também ouvir a opinião dos mesmos, visto dificuldades de virem à cidade. Enfatizado pelo 
vereador Marcio Andrade que as autoridades foram eleitas pelo povo e é o mesmo que devem 
escutar. Sugerido ainda pelo vereador Denilson Nascimento que se houver mudança de horário 
que isso não ocorra somente dentro da cidade de Fortaleza, pois, os moradores da zona rural 
são os mais prejudicados. Tendo o vereador Marcio solicitado constasse no requerimento que 
não está pedindo que mudem o horário de aula mas sim que façam um debate junto aos pais 
para que os mesmos escolham o melhor horário para que seja resolvido de forma mais 
democrática. Deixou claro que não é o vereador Marcio que quer a mudança de horário para o período 
da tarde, mas, que deve ser feita análise e a escola funcione como anteriormente, caso seja verificado 
que a economia prevista não esteja dentro do esperado.Disse entender que a época de forçar as 
pessoas a aceitar o que apenas uma pessoa decide acabou. Em aparte o vereador Evair Pereira disse 
que após reunião, deveria ser repensada ao menos a situação das crianças da zona rural porque a 
escola não está ficando fechada no período da tarde e estes poderiam estudar no referido período, 
tendo em vista, que será feita apenas uma viagem, apesar de acreditar que os pais de alunos que 
moram na cidade irão optar pelo período vespertino. O vereador Marcio Andrade disse que não irá 
solicitar a convocação de audiência pública, por entender que esta atitude deve partir do prefeito o qual 
deve ser um pouco sensato com a situação, que se a forma atualmente utilizada for a melhor que 
comprove para o povo, mas, também que possa ouvir os pais dos alunos. Após o vereador Marcio 
Andrade relatou que quanto ao projeto de lei em pauta, achou que o executivo iria encaminhar 
proposição conforme lei federal, a qual já repassa o piso para 2019, 2020 e 2021, visto que a lei federal 
já estabelece esta questão. Disse que as agentes de saúde conversaram com o prefeito sobre isso, 
porém, o prefeito entendeu que não faria conforme a referida lei e por isso este vereador lamenta. 
Ressaltou que é favorável a este piso conforme foi para os professores e também em 2017 para os 
agentes, e será também favorável a outros pisos que chegarem à Câmara para que sejam 
regulamentados. Disse que analisou a declaração de impacto orçamentário a qual deixa claro que está 
dentro dos limites obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, então o prefeito tem total 
discernimento para assinar a referida declaração. Falou sobre a urgência especial solicitada no projeto 
e disse que a proposição é simples. Continuando o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao 
executivo requerendo que na medida do possível, sejam utilizados os barracões vagos do 
município, para guardar equipamentos agrícolas que foram adquiridos com dinheiro público e 



estão se deteriorando por estarem no tempo, tomando sol e chuva. Após o vereador Marcio 
Andrade, com a participação do Presidente da Câmara e dos colegas Danilo Oliveira, Gabriel 
Queiroz, Helio Justino e Reginaldo Marques, fez os seguintes ofícios ao deputado Emidinho 
Madeira: 1 - Agradecendo o deputado, tendo em vista, o município ter recebido ensiladeira, 
oriunda de recurso da EMATER, porém, há informações de que foi através de indicação em 
emenda parlamentar do mesmo. Ressaltando que este equipamento é de grande interesse ao 
produtor rural por reduzir os custos com a produção; 2 - parabenizando o deputado pela festa 
promovida pelo mesmo em comemoração ao seu aniversário, da qual reuniu seus companheiros 
políticos, e gerou recursos a serem repassados ao Hospital do Câncer e APAE's. Dito pelo 
vereador Marcio Andrade que se este encontro é algum tipo de reunião política, ao menos o deputado 
está usando para beneficiar algumas entidades as quais merecem o apoio por ajudarem o próximo. Em 
seguida foi feito requerimento do vereador Marcio Andrade com participação do vereador Danilo 
Oliveira ao executivo, estendendo ao diretor do departamento de esportes, requerendo a 
manutenção do toldo do Estádio Beira Rio o qual está caindo e bem danificado, havendo riscos 
de acidentes, do contrário, requer a retirada do mesmo. Dito pelo vereador Marcio que enquanto 
estava danificada somente a lona não havia problema, mas, da forma que estar pode cair na cabeça de 
qualquer pessoa que passar pelo local e com isso a prefeitura será responsabilizada. Em aparte o 
vereador Evair Pereira disse que em dias de jogos muitas pessoas ficam embaixo do toldo e pode ser 
que a bola bata no local e derrube em cima destas pessoas. Em seguida falou o VEREADOR 
DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO relatando que o colega Helio Justino já fez requerimento com 
relação a cobertura da porta principal da policlínica. Que podem pedir a construção da referida 
cobertura, mas, entende que o ideal seria construir entrada no estacionamento ao lado do hospital, para 
que quando houver emergência o paciente não tenha que passar pela recepção, desta forma irão evitar 
transtornos e curiosos. Quanto ao projeto de lei em pauta o vereador disse que o executivo solicitou 
regime de urgência especial, respondido pelo Presidente que sim, o vereador questionou se existe esta 
necessidade tendo em vista que o pagamento será efetuado somente no fim do mês. Em aparte o 
vereador Marcio Andrade disse que para março não será feito o pagamento porque as agentes já 
receberam seus salários, e que para o próximo mês o projeto de lei deve estar aprovado até o dia 20 
para que o pagamento entre na folha de pagamento das referidas agentes e que por isso não entende o 
motivo da pressa em aprovar o referido projeto. Continuando o vereador Denilson Nascimento disse não 
ser contrário ao projeto pois, é um piso do governo federal e nada mais justo que aprovar este e 
qualquer outro tipo de recomendação que venha do governo em benefício a qualquer outro servidor. Em 
relação ao novo horário da escola municipal, disse que foi em 2019 que colocaram todas as séries no 
período da manhã, porque na zona rural, já faz algum tempo que não existe transporte de alunos no 
período da tarde, então, é importante reforçar que as crianças menores já sofrem há dois anos com esta 
mudança de horário. Solicitou que o prefeito pense com carinho faça a audiência pública e atenda o 
desejo dos pais ou ao menos da maioria da população, deixando claro que estão pensando nas 
crianças menores. Dito pelo Presidente que o mesmo já presenciou quatro crianças bem pequenas que 
saem do Bairro Catirinos para estudar e que já presenciou que em alguns dias os mesmos estão 
dormindo no banco do ônibus escolar. Em seguida o vereador Denilson Nascimento com a 
participação do vereador Danilo Oliveira, fez requerimento ao executivo requerendo seja feita a 
limpeza da Rua Paulo Ferreira da Silva, na saída do Bairro Bom Jesus que liga ao Pesqueiro do 
Mamão. Requer seja retirado excesso de terra que cobriu parte de trecho asfaltado que além da 
terra está coberto por mato, inclusive existe um quebra molas no local que já não é mais vista 
porque está totalmente coberta com terra. Solicita que este serviço seja feito após o período 
chuvoso. Requer ainda seja verificada a possibilidade de cascalhar a estrada que se inicia neste 
trecho e termina na entrada para a rodovia de acesso a Jacuí. O vereador Denilson se lembrou de 
pedido feito pelo colega Reginaldo para que seja feito aterro na represa do Sr. Itamar Justino. Pediu que 
tanto o aterro quanto o cascalhamento seja feito de forma satisfatória para que possa ter duração já que 
a estrada é bastante utilizada e tem bastante movimento. Sobre a quadra do Chapadão o vereador 
disse que o local tem problemas há vários anos, que sempre são expedidos requerimentos solicitando 
as devidas manutenções do local, mas, nunca houve um reparo definitivo para sanar o problema. 
Tendo sido feito requerimento do vereador Denilson Nascimento com participação dos 
vereadores Evair Pereira e Helio Justino ao diretor do departamento de esportes, Ernane Moreira 
Dias, requerendo seja feita manutenção corretiva de toda parte elétrica da quadra de esportes do 
Bairro Chapadão, visando sanar os diversos problemas enfrentados pelos atletas que utilizam 
do local para a prática de esportes, os quais ultimamente estão se deslocando até o local 
conhecido como "Três Fontes" para praticar esportes. Lembrando que sanar o problema de uma 
vez tem custo mais baixo do que ficar fazendo paliativos. Por sugestão do vereador Helio 
Justino, o mesmo se prontificou em estar na quadra junto com os servidores que farão a 
manutenção para fazerem levantamento dos problemas e analisar quais soluções podem ser 
tomadas. Deixou claro que está a disposição até porque faz parte do conselho de esportes do 



município. O vereador Denílson apoiou a ideia do colega Helio e disse que alguns tipos de problemas 
enfrentados nos campos e quadras são muito pequenos, não envolve altos valores e a prefeitura deve 
ficar atenta e o que não pode é deixar acabar, devem preservar o que tem, porque hoje em dia existe 
dificuldade para construir novos campos, quadras e etc. Em aparte o Presidente disse que o problema 
com a quadra do Bairro Chapadão está muito difícil, que gosta de futebol, que para jogar nas três fontes 
tem ficado difícil devido aos horários e os atletas acabam tendo que esperar e com isso chegam em 
casa para jantar e descansar por volta de meia noite. Relatou que não está falando no assunto para 
bater na mesma tecla, mas, sim para que solucione o problema. Disse que falou com o prefeito, e 
informou que faria o requerimento, e que em relação aos refletores se não forem substituídos por 
lâmpadas de led e se não voltarem os reatores, irão trocar lâmpadas com grande freqüência porque as 
mesmas não agüentam por muito tempo. Após falou o VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS 
SANTOS relatando que nos dois últimos anos pôde estar presentes nas festividades realizadas pelo 
deputado Emidinho Madeira. Que em 2019 não conseguiu, mas, o que observa é que as reuniões 
políticas existem já que o mesmo está neste ramo, e esta também é uma forma de articulação, mas, 
automaticamente o deputado reverte o evento que está sendo benéfico a ele, para o povo, ou seja, une 
o útil ao agradável, e faz isso com uma perfeição admirável, pois, poucos tem esta qualidade. 
Comentou que em 2017, o deputado também apresentou seus assessores e informou qual região seria 
atendida por cada um. O vereador disse torcer para que realmente estes assessores levem realmente 
ao deputado os anseios que forem repassados aos mesmos, e que consigam sanar ou ao menos 
minimizar os problemas. Comentou que não é só o caso de Fortaleza, pois, é possível observar vários 
outros municípios que estão passando dificuldades. Na sequência foi feito ofício do vereador 
Reginaldo Marques com a participação do vereador Evair Pereira ao presidente do sindicato 
rural e ao cidadão Adriel Taison, agradecendo os mesmos por não medir esforços e construírem 
o "redondel" no parque de exposições, e com isso a cidade poderá receber provas de marchas e 
demais eventos, o que trará benefício ao município, entretenimento e diversão ao povo. Informou 
que estão programando para o dia 30/03 prova de marcha. Falou que os eventos realizados pelo 
Sindicato irá beneficiar pessoas de determinadas faixas etárias, porém, poderão ser realizados eventos 
para a juventude. Sobre o projeto de lei em pauta disse que conforme dito pelo assessor jurídico da 
Câmara, o mesmo está dentro da legalidade, inclusive a proposição veio acompanhada de declaração 
de impacto orçamentário o que deixa os vereadores menos preocupados sobre a questão do 
orçamento. Em seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, com a participação do 
vereador Danilo Oliveira fez requerimento ao executivo requerendo seja feita operação tapa 
buracos em toda cidade de Fortaleza de Minas, em especial na Rua Antonio Cardoso de Brito, 
onde existem vários buracos e está difícil trafegar pelo local. Requer ainda, informações se já 
existe processo licitatório neste sentido, em caso afirmativo, solicita informações do estágio do 
mesmo. Continuando o vereador Gabriel relatou ter sido procurado pelo produtor rural Sr. José 
Francisco da Silva, cuja propriedade se localiza no KM 05 da estrada sentido Morro do Níquel, 
passando pela usina de reciclagem e pela propriedade do Sr. Aguinaldo Gomes, trecho este que 
necessita de cascalhamento. O vereador informou que de acordo com o chefe do setor, não há 
disponibilidade de cascalho para fazer o serviço visto ser estrada particular. Tendo sido feito 
requerimento do vereador Gabriel Queiroz com a participação dos vereadores Danilo Oliveira, 
Evair Pereira, Helio Justino e Reginaldo Marques ao executivo requerendo que o município 
forneça a mão de obra para tal cascalhamento uma vez que o Sr. José Francisco da Silva, irá 
disponibilizar o cascalho necessário. Dando continuidade o vereador Gabriel se lembrou de 
requerimento de autoria do vereador Helio solicitando providências quanto ao poste em frente a 
policlínica o qual apresenta problemas. Questionou se algum vereador já teve a oportunidade de 
analisar o referido poste, pois, observou que cinquenta por cento do mesmo encontra-se danificado, 
enferrujado e quebrado. O vereador requereu juntamente dos colegas Evair Pereira e Helio 
Justino, do executivo seja feito contato direto com o responsável da CEMIG para que seja feita a 
troca imediata do poste, antes que o poste caia, pois, a atual situação do poste apresenta 
ameaça para quem passa pelo local. Em seguida o vereador Gabriel comentou sobre fala do colega 
Evair Pereira em relação ao apoio que a Sra. Maria Leão dá para o município, pois, consegue bastante 
cascalho para o município, e por isso, gostaria de agradecer a mesma pelo empenho, trabalho e 
interesse porque existe grande dificuldade em conseguir o material para a manutenção das estradas. 
Em relação ao projeto de lei em pauta, o vereador relatou ser favorável ao mesmo. Em aparte o 
Presidente disse que para os moradores da zona rural, o apoio que a Sra. Marisa dá ao município 
conseguindo cascalho para manutenção das estradas é de grande valia. No uso da palavra o vereador 
DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA relatou que o projeto em pauta foi protocolizado na Câmara em 
08/03/19 e trata sobre o estabelecimento do piso salarial para os agentes de saúde. Relatou que o 
executivo alega a necessidade de regime de urgência de modo a possibilitar a quitação das diferenças 
dos meses anteriores no próximo pagamento destes servidores. O vereador disse acreditar que com 
esta frase o prefeito quis dizer que o setor de pessoal estará fazendo os cálculos dos retroativos 



devidos e encaminhando para que no fim de março possam fazer a folha de pagamento já com os 
devidos estabelecimentos do piso. Lembrando que esta questão não se trata de aumento salarial 
diferenciado o que é vedado em lei. Leu parte de parágrafo da mensagem anexa ao projeto de lei e 
disse que se os vereadores aprovarem, o que o executivo estará fazendo seria o estabelecimento do 
piso para 2019 que se inicia em 01/01/19 e em virtude disso e analisando o projeto de lei adianta seu 
parecer favorável pelo regime de urgência especial e também pela aprovação do projeto. Parabenizou 
todos os profissionais das áreas da saúde, educação e outras do município. Falou dos períodos em que 
trabalhou no setor público ao todo dez anos e meio dedicados ao município e disse entender que os 
setores públicos contribuem para que os serviços cheguem à comunidade. Estendeu os cumprimentos 
aos servidores da Câmara relatando que sem os mesmos, os vereadores não conseguiriam realizar 
seus trabalhos. Em relação a ensiladeira recebida através do deputado Emidinho Madeira, agradeceu 
ao mesmo e disse que assim que a situação do Brasil e da região melhorar, ele como deputado federal 
da região com certeza irá contribuir e muito para o crescimento de toda região especialmente do 
município de Fortaleza que o agraciou com mais de 56% dos votos válidos. O vereador disse acreditar 
que o deputado irá corresponder a este voto de confiança que a comunidade depositou ao mesmo. 
Parabenizou ao deputado pela iniciativa de promover o seu aniversário solidário com shows de diversos 
artistas, antes porém, participou de reunião com a classe política, porém, conseguiu agregar as duas 
classes junto do povo no intuito de contribuir e promover o hospital do câncer, a associação dos 
cavaleiros e a APAE. Lembrando que proporcionou ao povo um domingo de lazer. O vereador solicitou 
constasse em ata que em sua fala o vereador Emidinho Madeira com toda sua simplicidade e com sua 
maneira de tocar as pessoas, o mesmo disse que ao invés de levarem presentes ao mesmo, que 
levassem doação para o hospital do câncer e isso contribui muito porque são mais de cento e cinquenta 
mil atendimentos feitos pelo referido hospital  em 2018. Disse que infelizmente esta doença cresce 
muito na região, porém, é possível testemunhar que o hospital do câncer de passos não atende 
somente a região, mas, também pacientes de outros estados como Goiás, e por isso, o vereador 
entende que é muito bonito o trabalho do deputado Emidinho Madeira. Ao final o parabenizou pelos 
seus 52 anos de vida e pediu a Deus que o abençoasse e lhe dê muita saúde para que o mesmo possa 
trabalhar em prol da comunidade de Fortaleza de Minas. Após o vereador Danilo Oliveira informou que 
em contato com o prefeito o mesmo lhe disse que o chefe de máquinas e estradas vicinais, já está 
tomando conhecimento da situação das estradas vicinais do município. Que os vereadores sempre 
solicitam manutenção tendo em vista pedidos da população, tendo o mesmo dito que estará 
promovendo a manutenção de todas as estradas, mas, será feito estudo das estradas mais prioritárias, 
que é um trabalho que o município não consegue realizar simultaneamente e talvez alguns bairros 
rurais terão que ter um pouco de paciência, porém, o trabalho será executado visto ser muito 
importante.Em relação aos maquinários que chegaram ao município disse que espera que os mesmos 
sejam muito bem aproveitados. Falou que assim que as chuvas passaram o setor terá um trabalho 
árduo com a manutenção das estradas mas com a utilização dos equipamentos corretos e do rolo 
compactador o vereador acredita que durabilidade será maior e a necessidade de manutenção menor. 
Em seguida informou que através do site da transparência da prefeitura, verificou que existe processo 
licitatório para realização do serviço de tapa buracos na cidade e gostaria de saber se o referido 
procedimento já está em andamento, visto que a maioria das ruas da cidade estão necessitando deste 
trabalho. Ao final o vereador Danilo Oliveira se lembrou de compromisso firmado entre os vereadores e 
o representante da empresa de transportes Cisne, no dia 12/03 às 16:00 horas no escritório da 
empresa. Confirmou sua presença, tendo também confirmado o Presidente e os vereadores Evair 
Pereira e Reginaldo Marques. Os demais vereadores justificaram a ausência por questões particulares. 
Tendo o vereador Marcio Andrade se lembrado que já se reunião com o Sr. Januário por duas vezes e 
que infelizmente a SETOP é favorável a ação tomada pela empresa de transportes, mas, desejou sorte 
aos vereadores que irão à reunião. Em seguida falou o vereador HELIO JUSTINO DOS SANTOS, o 
qual disse que quando fez o requerimento sobre a cobertura da porta principal da policlínica, conversou 
pessoalmente com o prefeito o qual informou que não haveria jeito, pois, para construir a cobertura, 
teria que reformar toda a policlínica. Tendo a maioria dos vereadores se manifestaram contrários a 
resposta do prefeito, pois, construir uma cobertura não tem nada a ver com a reforma de todo o prédio. 
Em relação a manutenção de campos e quadras, o vereador Helio como membro do conselho de 
esportes disse que nas reuniões que participou, entendeu que foram elaborados alguns documentos e 
será recebido valor entre vinte a quarenta mil reais para a área do esporte, o que é pouco, mas com 
Deus já é muito, e será de grande valia para fazer as manutenções citadas. Em relação ao 
questionamento do colega Evair Pereira ao IMPRESFORT o qual deu como exemplo o ex servidor Dr. 
Joel, o vereador Helio relatou que existe outro servidor público que está trabalhando sem condições de 
exercer as funções. Disse que está junto do mesmo no pátio municipal todos os dias e foi possível 
observar esta situação. Informou que o nome do servidor é Antonio Ivo mais conhecido como Antonio 
Aleixo. Dito pelo vereador Evair que possivelmente o referido servidor já tenha tempo suficiente para 
requerer o benefício de aposentadoria. O vereador Helio Justino informou que o Sr. Antonio Ivo tem lhe 



procurado com frequência e reclama de sua situação, inclusive este vereador solicitou ao mesmo que 
procurasse o assessor jurídico da Câmara em busca de esclarecimentos e de quais atitudes o mesmo 
deveria tomar porque o servidor não está aguentando trabalhar, passa pelo perito e o médico libera o 
cidadão para o trabalho, tendo o vereador sugerido ao Sr. Antonio que procurasse médico particular 
porque a partir do momento que o servidor não esteja aguentando mais trabalhar o correto seria afastar 
o mesmo das atividades. Tendo o vereador Evair Pereira dito que o valor que o mesmo acredita que o 
INSS não está repassando ao município, o que acredita ser em torno de mais ou menos três mil reais 
mensais, isso relacionado ao Dr. Joel, este valor serviria para afastar um servidor com problemas, no 
caso, o Sr. Antonio Ivo citado pelo vereador Helio Justino. Ainda com a palavra o vereador Helio Justino 
disse que já presenciou o Sr. Antonio Ivo quase chorando. Dito pelo vereador Evair Pereira que o 
médico do IMPRESFORT é um pouco duro, e só se o servidor estiver morrendo que o mesmo concede 
o afastamento. Tendo o Sr. Antonio Ivo dito ao vereador Helio Justino que o perito está contra o mesmo 
e pedido ajuda de como proceder para conseguir o afastamento. Respondido pelo vereador Helio que 
se o servidor não está conseguindo trabalhar que o mesmo então permaneça sentado no pátio. Pediu a 
palavra o vereador Evair Pereira para dizer ao colega Helio Justino que oriente ao Sr. Antonio Ivo para 
procurar o justiça porque daí poderão mostrar o estado de saúde do servidor e de muitos servidores que 
estão aposentados e conseguiram o benefício antes do tempo, mas, que no dia a dia dá para ver que 
não é exatamente o que foi repassado ao médico para conseguir o benefício. Disse que o Sr. Antonio 
deveria procurar a justiça apresentar seu caso e solicitar averiguação no IMPRESFORT de casos que 
conseguiram benefícios sem estar com tantos problemas quanto o mesmo. Continuando o vereador 
Helio Justino citou o nome da Sra. Dirlene ex servidora da prefeitura, a qual já faleceu e não conseguiu 
se aposentar. O vereador Helio se lembrou que recebia ordens para levar vassoura para a Sra. Dirlene 
varrer as ruas, e o mesmo presenciou a cidadã chorar porque não dava conta. Dito pelo vereador Helio 
que a última vez que solicitaram que o mesmo levassem vassoura para a Sra. Dirlene, o mesmo se 
negou diante da situação, pois, a mesma não estava dando conta porque realmente estava doente. 
Tendo o vereador Evair falado que se lembra muito bem que a ex servidora não conseguiu se aposentar 
pelo IMPRESFORT e isso aconteceu porque infelizmente a Sra. Dirlene não tinha condições de se 
consultar com um psiquiatra e conseguir laudo que ela estaria com problema psicológico sério, pois, na 
realidade esta situação acontece com muitos servidores para conseguir o referido laudo, mas, com a 
Sra. Dirlene foi diferente porque ela continuou trabalhando mesmo sem condições porque também não 
tinha este tipo de caráter de procurar médico e conseguir um laudo falso e por ser honesta, pagou o 
preço e não conseguiu se aposentar. Finalizando o assunto o vereador Helio Justino disse ter 
comentado sobre o Sr. Antonio Ivo porque todos os dias de manhã chega ao pátio e vê o mesmo no 
local sem conseguir trabalhar, por se honesto, mas, para o vereador o difícil é saber que existem 
pessoas que estão com saúde e conseguem o benefício. Tendo sido feito requerimento do vereador 
Helio Justino, com participação dos vereadores Evair Pereira e Reginaldo Marques ao 
IMPRESFORT requerendo seja solicitado ao médico perito que o mesmo avalie o estado de 
saúde e a necessidade de cada servidor que passar por perícia médica, e que sejam concedidos 
os benefícios que realmente os servidores necessitem. Em aparte o vereador Helio Justino disse 
ouvir pessoas dizerem que os vereadores são contra as mesmas, mas, na verdade não é isso, pois, 
devem saber separar amizade de trabalho. E sobre o Sr. Antonio Ivo disse que conforme estão 
encaminhado as situações se o mesmo quiser terá que se afastar por conta própria. O vereador Evair 
Pereira disse que este servidor trabalha para o município há muitos anos, antigamente talvez até sem 
contrato e sem outros meios de comprovar o trabalho realizado, e com isso provavelmente o tempo de 
trabalho do mesmo já deve ter ultrapassado os anos necessários de contribuição para aposentadoria. 
Disse que através de seu presidente o advogado do IMPRESFORT deveria em apoio pesquisar no 
passado o tempo que o Sr. Antonio Ivo trabalhou sem registro e elaborar documento que possa ser 
juntado nas atuais contagens. Após o vereador Helio Justino questionou porque foi enviado para 
votação somente o projeto de lei das agentes de saúde e não dos servidores do setor de endemias já 
que as mesmas também trabalham, tendo o vereador informado ter ouvido dizer que o prefeito disse 
que não irá efetuar este pagamento, dito pelo vereador que se as agentes merecem quem trabalha na 
endemia também porque fazem visitas de quintal em quintal das residências fortalezenses. Esclarecido 
pelo vereador Evair Pereira que devem saber se a verba para este pagamento foi recebida, em caso 
afirmativo o executivo tem que efetuar este pagamento. Ao final o vereador Helio Justino agradeceu a 
palavra e pediu a Deus que ilumine a vida de todos. Em aparte o vereador Denílson Nascimento 
solicitou a palavra e sugeriu fosse feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo que haja 
bom senso e até que o Sr. Antonio Ivo (Antonio Aleixo) consiga o benefício da aposentadoria, 
que o mesmo seja recolocado em uma função mais leve, tendo em vista, a falta de condições de 
saúde que o mesmo encontra-se para desempenhar suas atuais funções. A sugestão foi acatada. 
Tendo o vereador Denílson Nascimento dito que o servidor presta serviços no município há anos, já tem 
idade avançada e agora está na hora de a administração contribuir com o mesmo, colaborar até que o 
Sr. Antonio consiga uma aposentadoria ou até mesmo um afastamento. Com a palavra o vereador Helio 



Justino disse que segundo o Sr. Antonio Ivo seu problema se agravou depois que o mesmo ficou preso 
embaixo de caminhão de lixo que tombou próximo a ponte de acesso ao Pesqueiro do Tisgo. Tendo o 
vereador questionado ao Sr. Antonio se ele procurou um médico, porém, o cidadão apenas responde 
que vai ao médico e o profissional fica contra o servidor, que vai no perito e ele também é contrário e 
que então não sabe o que fazer. Foram feitas várias discussões sobre o assunto, tendo sido destacado 
que pessoas mais velhas tem mais dificuldades com a burocracia para organizar papéis e buscar o 
benefício. Tendo o Presidente dito que uma pessoa como o Sr. Antonio Ivo provavelmente nunca tenha 
apresentado atestado médico no trabalho e dificilmente deixou de fazer o que lhe era designado, e 
agora chegou a hora de o município ajudar o mesmo. Antes de encerrar o vereador Helio Justino fez 
ofício com a participação do Presidente e dos vereadores Danilo Oliveira, e Evair Pereira a toda 
equipe médica, de enfermagem, assistência social e demais profissionais da policlínica 
municipal as quais mostraram seu profissionalismo para resolver questão relacionada a cidadã 
Rosária Queiroz, tendo inclusive conseguido internação da mesma. Parabeniza a todos pela 
ótima atitude e bom senso em colaborar com a referida cidadã. Não havendo mais assuntos para o 
grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação do pedido de 
urgência especial do Projeto de Lei nº 04 de 07/03/19. Aprovado por unanimidade. Votação em turno 
único do Projeto de Lei nº 04 de 07/03/19 que "Dispõe sobre a fixação de vencimentos de agentes de 
saúde". Aprovado por unanimidade em única votação. No uso da palavra o vereador Evair Pereira disse 
ser favorável ao PL mesmo estando com medo de extrapolar o índice prudencial da folha de 
pagamento. O vereador Marcio Andrade também disse ser favorável a proposição tendo em vista 
declaração de impacto orçamentário encaminhada para esta Casa junto ao Projeto, e também da 
responsabilidade assumida pelo executivo junto a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda, o parecer do 
assessor jurídico da Câmara quanto a legalidade do projeto. Lembrando ainda, que todas as agentes de 
saúde merecem esta aprovação. O vereador Danilo Oliveira disse ser de acordo com o projeto de lei 
porque ele tem todos os aspectos legais e não tem como ser contrário a uma legislação que determina. 
Finalizando o Presidente disse que apesar de não votar gostaria de deixar claro ser favorável ao projeto 
tendo em vista ser de merecimento das agentes de saúde. Relatou que nesta data esteve reunido com 
as agentes de saúde as quais solicitaram fosse feita alteração da lei, que gostaria de deixar claro que 
votaram este projeto para ajudar as mesmas e que a iniciativa de alterar a lei deve ser tomada pelo 
executivo. Tendo o Presidente feito requerimento com a participação do vereador Marcio Andrade 
ao executivo, requerendo seja verificada a possibilidade e viabilidade de alteração de lei 
referente aos vencimentos das agentes de saúde para que sejam incluídas as progressões 
conforme a lei 13.708. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convoca para a septuagésima terceira 
reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no 
dia 18 de março de 2019, às dezenove horas na 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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