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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015, realizada àsdezenove horas do dia 

22, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a chamada 

estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta:Leitura do projeto 

de lei nº 19/15 –“dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e dá outras 

providências”, enviado as comissões. Informado pelo Presidente que após análise, será agendada audiência 

pública, para que este projeto seja votado até 31/08.Informou também que estão sobre as mesas:cópias de 

respostas de ofícios e requerimentos; cópia de ofício da EMATER informando o envio de relatório anual de 

atividades, e o vereador que se interessar poderá solicitar cópia na secretaria da Câmara, visto o mesmo ser 

extenso.Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE: O 

vereador Jurubel Reis comentou que o projeto da LDO chegou à Câmara em 15/04, que devem analisar, fazer 

audiência para colocá-lo em votação.  Quanto aos projetos em trâmite, disse que as comissões se reuniram, e 

como não há urgência na votação, pois, passariam a valer em 2016, decidiram esperar. De modo especial, ao 

projeto que trata sobre o reajuste do alvará de funcionamento e abertura de empresas, disse que não sabe se 

ao encaminhar ofício ao executivo, não se expressaram bem, ou se há alguma informação contrária, mas, 

optaram por discutir melhor com a prefeita o assunto, visto que é melhor um reajuste pequeno do que 

manter como está, porém, precisam entrar em acordo para que o projeto seja votado. Sugeriu que este 

reajuste seja de acordo com o INPC dos últimos dez anos, o que não assustará o comércio, e nem o município 

deixará de arrecadar um pouco mais. Lembrado pelo Presidente que será feito contato com a prefeita para 

agendamento de reunião, tendo o vereador Jurubel solicitado participar da mesma. Continuando o vereador 

Jurubel comentou que foi procurado por vários pais de alunosque reclamaram sobre a água do Centro 

Educacional a qual estava saindo suja nas torneiras, e ao procurar o encarregado do pátio, foi informado que 

o problema era numa caixa d’água e já foi solucionado, que foi feita ligação direta e a água da caixa está 

sendo usada apenas nos vasos sanitários. Informado pelo vereador Fernando que uma servidora do local 

falou ao mesmo sobre o problema, o que foi certificado pelo vereador e comunicadoao executivo, sendo 

solicitada a manutenção ao setor competente, assim como, a troca dos filtros de todos os bebedouros da 

prefeitura.Dito pelo Presidente que a diretora da escola lhe informou que a Sra. Cláudia Helena já havia feito 

solicitação para aquisição de nova caixa d’água para que fosse feita a ligação com água da caixa, e não deixar 

a mesma direta.Após o vereador Jurubel fez requerimento ao executivo para o envio dos balancetes 

contábeis dos meses de janeiro, fevereiro e março/15. Em seguida disse que a questão da aquisição do 

bolo de aniversário, se tornou um assunto cansativo e constrangedor aos vereadores, pois, não é tão grave 

para ser levado em Plenário. Que a situação é difícil, porém, não existe legislação que permite ou não esta 

aquisição. Que devem deixar disso porque este desgaste é desnecessário, pois, podem passar sem o bolo. 

Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes e disse 
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que quando falou do bolo não teve intenção de prolongar o assunto em Plenário, que o assessor ficou de 

aprofundar os estudos quanto à legalidade e que fica satisfeito, visto o vereador Jurubel ter também aberto 

mão do bolo em seu aniversário, que existem outras dificuldades no município e o pouco que economizar 

deixando de adquirir o bolo, servirá no futuro. Em seguida foi feito requerimento dos vereadores Evair 

Messias e Wilson Pereira ao executivo sugerindo que na medida do possível, através do responsável 

por cada setor, ou do procurador jurídico do município, sejam levados conhecimentos e informações 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos a todos os servidores.Sugere ainda, que estes 

conhecimentos sejam levados através de palestras, reuniões, ou outra forma que o executivo achar 

viável, para que sejam conhecidos os direitos e deveres dos funcionários, pois, muitos já nas suas 

funções há anos, não tiveram oportunidade de conhecer o Estatuto. Ao final informou ser louvável a 

atitude do colega Jurubel em desistir do bolo, diante do cenáriodesenhado ao futuro do município.Após o 

vereador Ernane Dias comentou quevem sendo cobrado constantemente sobre a falta de manutenção ou 

troca de lâmpadas em vários postes da cidade. Que na rua onde reside há duas lâmpadas queimadas, que 

teve informação de que o caminhão da empresa teve problemas e não foi possível fazer os trabalhos, que 

retornariam nesta data para a manutenção, porém, não apareceram, por isso, informou ao chefe de gabinete 

que ficou de entrar em contato com a empresa.O vereador Fernando informou que andou pela cidade anotou 

todas as lâmpadas queimadas, totalizando trinta lâmpadas, porém, destas trinta, quinze foram trocadas 

recentemente, diante disso, entrou em contato como encarregado da empresa, e disse que estas quinze 

lâmpadas deverão ser novamente trocadas, e que o município não irá pagar por elas, visto já ter sido pago na 

primeira manutenção, sem resultados. O vereador Jurubel questionou se o convênio já foi assinado, 

respondido que sim e que a manutenção é de responsabilidade da empresa. Continuando o vereador 

Ernane Dias fez requerimentoao executivopara a retirada do lixo e entulhos do campo Beira Rio. 

Requer também, sejam adquiridas e implantadas placas que indiquem a proibição de jogar lixo e 

animais mortos neste local, assim como, em outros pontos da cidade onde ocorre o mesmo problema, 

e ainda, seja verificada a legalidade, para que sejam aplicadas multas aos cidadãos que 

descumprirem a regra mencionada nas placas.Relatou que já solicitou esta limpeza ao executivo, que 

entende que a culpa não é da prefeita, que há poucos dias este lixo foi retirado, mas, nesta data, está cheio de 

lixo e entulho novamente. Que questionou os moradores próximos sobre a passagem do caminhão de coleta, 

respondido que não sabem os dias que o veículo passa recolhendo o lixo. O vereador Jurubel disse que 

também soube deste problema e faloucom o Sr. Itamar, o qual informou que a limpeza foi feita, e será feita 

também uma orientação melhor para as pessoas. O vereador Ernane relatou que se sentiu envergonhado 

quando chegou ao local e viu a situação, que fotografou e iria mostrar para a prefeita. Quanto ao bolo de 

aniversário, informou abrir mão, que a decisão do corte é do Presidente, o qual é capacitado e irá tomar a 

atitude correta. Após o vereador Aparecido Amaral informou abrir mão do bolo em seu aniversário. Sobre o 
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projeto de lei de reajuste dos alvarás, o vereador Wilson Pereira disse que houve reunião da comissão, que 

na forma original o projeto irá onerar muito os comerciantes, e por isso não é de acordo, porém, a prefeita 

será procurada para discutirem a situação, e que para o mesmo o índice deverá acompanhar o INPC. Quanto 

aos projetos de cessão de terrenos, questionou como ficou a situação, respondido pelo Presidente que este 

problema é complexo, que as comissões devem agendar reunião, pois, já passou pela Casa com uma série de 

discussões, por isso, sugere que as comissões se reunam antes da próxima reunião ordinária para já resolver 

a situação, seja apresentando substitutivo ou colocando em votação da forma como está, pois, esta questão 

está se arrastando há tempos. Quanto ao requerimento sobre o Estatuto dos Servidores, o vereador Wilson 

informou que é correto, pois, existem vários setores em que os servidores não cumprem a carga horária, 

disse que tem muita gente que critica e fala do mesmo, porém, está desviado de função através de laudo 

médico, o qual ampara tanto o vereador quanto a prefeita. Disse não saber se é da vontade da prefeita, que o 

mesmo permaneça na função que está desempenhando, mas, tudo foi feito conforme o estatuto do servidor. 

Que está desempenhando sua função inclusive aos sábados e domingos, pois, trabalha com cem crianças. 

Relatou ter testemunhas de servidores que durante dois anos trabalhou somente uma hora por dia, que não 

vai falar nomes, recebeu denúncias, mas optou por não levar em frente.Em seguida foram feitosos 

seguintes requerimentos dos vereadores Wilson Pereira e Ernane Dias ao executivo: 1 - seja 

solicitado ao servidor Donizete dos Reis, conhecido como “Teba”, que o mesmo permaneça apenas 

com suas funções dos campos de futebol, mantendo - os em condições adequadas para treinos da 

escolinha e torneios agendados, pois, da forma como estão os gramados não há condições de jogar.O 

vereador Wilson disse que a manutenção dos campos é prioridade porque o projeto da escolinha de futebol 

tira muitas crianças e adolescentes das ruas, muitas mães agradecem, e em sua opinião se o Sr. Teba 

permanecer nos campos será muito bom, mas, quando fala com o servidor este responde que fica no pátio 

até as vinte e três horas a pedido do Sr. Itamar; 2 - requer seja adquirido bebedouro a ser instalado 

no poliesportivo municipal, e ainda, seja implantada torneira no local, pois, a existente 

encontra-se com problemas.O vereador Wilson informou que passam pelo poliesportivo mais ou 

menos trezentas crianças e adolescentes. Que o bebedouro foi retirado e se abrirem a torneira que 

está com problemas, há grande desperdício de água. Informado pelo Presidente que já foi enviado 

requerimento neste sentido, sendo colocado bebedouro próximo do banheiro feminino, respondido 

pelo vereador Wilson que este bebedouro não estava funcionando, foi retirado e não o voltaram 

para o local. O vereador Fernando sugeriu o envio de oficio a Votorantim, COPASA e Morro Azul, 

solicitando bebedouros, visto a situação do município. Respondido que mesmo sabendoda situação 

do município, precisava de um bebedouro para atender as crianças e adolescentes, e se 

conseguirem com alguma empresa seria ótimo. Informado pelo vereador Evair que desta forma a 
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Votorantim estaria cumprindo obrigação social no município. Lembrado pelo vereador Wilson que 

poderiam expedir ofício também ao CRAS que recebeu verba e poderia ajudar.Após discussões, o 

Presidente informou que a Câmara adquiriu bebedouros novos e os antigos, porém bons, serão 

repassados ao executivopara que possam ser colocados onde for necessário, que o assessor jurídico 

irá verificar a melhor forma, que a intenção de mudar é porque os existentes são pouco utilizados, e 

o gosto da água não fica bom. Que estão em boas condições, e ainda tem a vantagem de atender as 

crianças. Que o projeto de lei para repassar os equipamentos será elaborado para a próxima 

reunião, e irá solicitar que sejam destinados ao poliesportivo. Tendo o vereador Jurubel dito que 

concorda com o repasse, antes, porém, seja feita a manutenção nos bebedouros senão não irá 

resolver. Enfatizado pelo Presidente que quando adquiriu os novos bebedouros, a intenção era 

repassar os outros a prefeitura, mas não de direcionar ao poliesportivo, por achar que no local 

havia um funcionando. Solicitou ao assessor jurídico a elaboração do projeto de lei, e a diretoria 

administrativa que adquirisse os filtros novos para troca, visando encaminhar os bebedouros sem 

problemas ao executivo.Quanto aos projetos dos impostos, o vereador Adenilson Queiroz sugeriu 

que estivesse também presente na reunião o Sr. Lima, responsável pela elaboração do mesmo, visto 

que foi feito baseado em outros municípios, os quais não enfrentam a mesma situação de Fortaleza. 

Informado pelo Presidente que a reunião com a prefeita seria uma tentativa de negociação para ver 

se a mesma concorda antes de votar o projeto. O vereador Evair comentou que entrou em contato 

com a prefeita, a qual informou que o Sr. Balduino não soube transmitir de forma correta, tendo a 

mesma solicitado fosse feito ofício falando das mudanças, e após já agendam reunião com o Sr. Lima 

para que as mesmas sejam feitas. Explicado pelo assessor jurídico que foi feita consultoria pela Sr. 

Lima e que para voltar a outra reunião deverá cobrar novamente. Ao final o Presidente informou 

que irá falar com a prefeita a respeito da retirada do projeto, e após a reunião com o Sr. Lima será 

agendada para fazerem os acertos, que precisarão do apoio do mesmo como conhecedor do projeto, 

e dos vereadores como conhecedores do município. Dito pelo vereador Adenilson que se houver 

discussão apenas entre os vereadores, estes não saberão quais os critérios usados para haver, por 

exemplo, aumento de quatrocentos por cento em alguns itens.Em seguida foi feito requerimento 

do Presidente e do vereador Adenilson Queiroz ao Sr. Itamar requerendo a manutenção da 

estrada do Bairro Perobas, tendo em vista a situação crítica da mesma e o tráfego diário de veículo 

escolar na referida estrada.Requer também, seja feito o esgotamento/drenagem da água de lombada 

próxima da propriedade do Sr. Aguinaldo Pimenta, uma vez que em época de chuva a água 
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permanece parada no local. Dito pelo Presidente que existem várias estradas em situação crítica e que 

como esta drenagem não foi feita está juntando muita água, formando buracos e a situação está cada vez 

pior, que inclusive tem recebido reclamações de quem trafega de moto pelo local. Quanto ao bolo de 

aniversário, o vereador Adenilson disse que não é isso que irá resolver o problema do município, mas 

também abre mão. Antes de encerrar o Presidente informou que irá falar com o executivo sobre a reunião. 

Quanto ao bolo de aniversário, disse que ninguém pega uma administração de algum lugar para fazer coisas 

erradas, que não está na Presidência para isto, que quando o questionamento foi feito, junto do assessor 

fizeram pesquisas e dentro dos seus entendimentos, não existe nenhuma legislação que fala se pode ou não 

adquirir o bolo. Lembrou que a Câmara tem autorização para dirigir seus gastos dentro de seu orçamento, 

que fica satisfeito com a manifestação dos colegas, lembrando que o bolo também é para os servidores. 

Relatou que vai conversar novamente com o assessor, vão verificar e não irá criar caso por conta disso. Que 

realmente devem economizar,que queria que o valor resolvesse a situação da prefeitura, porém, o problema 

é muito mais sério, mas se for o caso, o bolo deixará de ser solicitado. Que não foi o mesmo que teve esta 

iniciativa, e que o bolo é para os aniversariantes do mês, seja vereador ou servidor, nunca foi específico aos 

vereadores. O vereador Fernando informou que nunca foi contra a aquisição do bolo para os servidores, pois, 

há legalidade, mas,sim para os vereadores.E que seus manifestos sobre o assunto serão cessados. O vereador 

Wilson relatou que já abriu mão do bolo, mas que esta decisão cabe ao Presidente, que todos já comeram 

deste bolo, e se atualmente, após entendimento jurídico verificar que é viável o corte, isso poderá ocorrer, 

pois, é uma coisa que dá para passar sem. O Presidente disse que não está aqui para fazer coisa errada e que 

quer entender e saber onde fala que não pode. Que vai verificar, e na próxima reunião falará sobre o assunto 

com todos.  Antes de encerrar sugeriu fosse agendada reunião de comissão no dia 04/05 para discutir 

principalmente o projeto da cessão dos lotes, para votar e resolver a situação rapidamente. Sendo agendada 

a reunião para as 18:00 horas do dia 04/05.Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 

expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação dos requerimentos apresentados 

nesta reunião, sendo aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara a primeira reunião ordinária 

do mês de maio, a realizar-se no dia 04, às 19:00 horas.Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para 

constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores 

presentes.   


