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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, realizada àsdezenove 

horas do dia 16, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamadaestavam presentes todos os vereadores.Após verificação, a ata da reunião 

anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a 

seguinte pauta:O Presidente comunica que após envio de ofício das comissões ao Sr. Balduíno, chefe 

do setor de tributos, para agendamento de reunião visando discutir os projetos em trâmite, foram 

sugeridas pelo mesmo as datas de 23 ou 24/03, porém,a Câmara já havia sido emprestada ao 

SINDISFOR para 23/03, restando a data de 24/03. Após acordo do Plenário a referida reunião foi 

agendada para 24/03 às 19:00 horas na Câmara. Informado ainda pelo Presidente que estavam 

sobre as mesas, cópias de respostas de ofícios e requerimentos.Não havendo mais matérias no 

pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente informa que a 

documentação referente aos projetos de lei de doação de lotes para área industrial, solicitada pelo 

promotor foi entregue na promotoriaem 11/03. Que o promotor questionousobre a tramitação dos 

projetos, tendo o Presidente explicado sobre o veto, o substitutivo, e que chegaram novos projetos 

que já estão em tramitação.Dito pelo promotor que mesmo não existindo artigo na LOM que dispõe 

sobre a realização de licitação, a Constituição é clara e diz que deve haver o processo, porém, ficou 

de analisar melhor toda documentação. O Presidente informou que na resposta expedida ao 

promotor, foi solicitada que o mesmo se pronunciasse sobre o caso, se houver possibilidade. Ao 

final o Presidente sugeriu montar comissão representada por dois ou três vereadores e o assessor 

jurídico, para conversar com o promotor, caso os vereadores entenderem necessário e se houver 

ganho no entendimento do assunto, visando resolver logo o caso.Em seguida o vereador 

Adenilson Queiroz fez os seguintes requerimentos ao executivo: 1 –Requerinformações da 

existência de projetos visando trazer médicos especializados para o município; 2 – Requer 

informações sobre realização de projeto para que a creche municipal atenda as criançasde 

três ou quatro anos em tempo integral, visando facilitar para as mães que trabalham fora. 

Assina este requerimento o vereador Gabriel Queiroz; 3 – Requer informações de curso 

preparatório aos alunos irão prestar vestibular; 4 – ao Presidente da Câmara requer sejam 

disponibilizados computadores da sala do Tele Centro aos vereadores que necessitem fazer 

uso dos mesmos. Respondido pelo Presidente que utilizar estes computadores, não tem problema, 

porém, os equipamentos estão atrasados e velhos, mas, caso os vereadores se interessem poderá 

adquirir um computador de qualidade para que possam fazer pesquisas. Explicou que não podem 
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doar os computadores porque o Tele Centro éum projeto do governo, que desde 2010 o local não é 

frequentado, e que procuraram forma de devolver, mas, até para isso é complicado. Em seguida os 

vereadores Wilson Pereira, Adenilson Queiroz e Ernane Dias fizeram oficio ao deputado 

Emidinho Madeira solicitando envio de projeto ao Senado, que requer apoio ao primeiro 

emprego, pois, os recém-formadosvão em busca de emprego, mas, sempre as empresas 

querem pessoas com experiência. Que este projeto, em parceria com as empresas, 

encontrem maneira de ajudar os recém-formados. Após o vereador Wilson Pereira fez 

requerimento ao executivo requerendo relação de servidores remanejados de função, bem 

como, informações dos critérios usados para o remanejamento. Em seguida o vereador Ernane 

Dias disse estar constrangido de participar de velórios, pois, sempre é cobrado pela população 

quanto a questão do cemitério e velório municipal. Tendo sido feito requerimento do Plenário 

ao executivo requerendo a reforma e melhora na acessibilidade do velório, assim como, a 

expansãodo cemitériomunicipal.Continuando o vereador Ernane disse que foi feitalimpeza em 

espaço atrás do campo de futebol, que ficou muito bom, porém, do lado da quadra existe barranco 

que deve ser limpo com roçadeira, tendo o vereador feito requerimento neste sentido ao 

executivo, requerendo também a limpeza nos fundos da Rua Bonifácio Costa, visto o 

aparecimento de cobras em diversas residências e por haver montes de terrana mesma. 

Após sugestão do vereador Ernane Dias, foi feito requerimento do Plenário ao Presidente da 

Câmara, requerendo seja realizado evento para homenagear o Sr. Celinho do ônibus, pois, 

este sempre se destacou em nossa cidade, escreveu um livro contando a história de 

Fortaleza, e fez muito mais, merecendo a homenagem.Em seguida foi feito requerimento dos 

vereadores Evair Pereira, Jurubel Reis, Fenando Pereira e Ernane Dias ao executivo 

requerendo seja colocada tela na quadra da escola municipal, visando proteger as 

residências próximas e evitar que caiam bolas nas mesmas. O vereador Ernane Dias relatou as 

más condições dos banheiros do local, informado pelo vereador Evair que os mesmos serão 

isolados, pois, servem apenas para uso de drogas, e porque os alunos utilizam os banheiros da 

escola.Em seguida o vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por 

esta reunião, eparabenizou os quarenta e dois formandos do curso de costura realizado pelo SENAI.  

Disse que o curso é muito importante e que sua esposa e filha se formaram. Que sua esposa 

adquiriu algumas máquinas e abriu uma pequena fábrica. Comentou da sua indignação, inclusive 

com relação ao Presidente, o qual estava representando os demais vereadores. Que talvez o 
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Presidente não saiba, mas, estava servindo de chacota, pois, as vezes o mesmo não usaria da 

palavra, tanto que lhe esqueceram, tendo a Sra. Silvia Borim dado sinal para um rapaz. Relatou que 

não estava presente como vereador, mas sim, como parente de formando, que achou o ocorrido um 

desrespeito com esta Casa, que não sabe qual o sentimento do Presidente no momento, mas, para o 

vereador, o Presidente estava ficando esquecido, e que está falando em defesa desta Casa.Tendo 

sido feito ofício dos vereadores Fernando Pereira e Evair Messias ao SENAI, executivo e 

Votorantim informando a insatisfação de não terem sido convidados para a formatura do 

curso de costura realizado em Fortaleza. Dito pelo vereador Fernando que o paraninfo da turma 

foi o Sr. Fernando Braghinni, que este curso é custeado pelo Governo Federal. Que fez contato com o 

SENAI cobrando valor que é pago aos participantes do curso, pois, sua esposa e filha ainda não 

receberam,assim como várias pessoas. Disse que o representante do SENAI solicitou que o mesmo 

entrasse em contato com a Votorantim, tendo a Sra. Silvia informado que a empresa não tem nada a 

ver com este pagamento, que não podia fazer nada porque a Votorantim simplesmente é parceira. 

Respondido pelo Presidenteque o mesmo não estava esquecido, que já havia sido avisado pela Sra. 

Gisele que a pauta da reunião era aquela. Que a Sra. Silvia Borim não tomou conta, que a mesma 

perguntou ao Presidente onde estavam os vereadores, respondido que o convite foi enviado em 

nome do Presidente por isso não foi repassado aos demais, que a mesma viu o convite e comentou 

que este fato era um erro de cerimonial. O Presidente informou que foi falado somente dos três 

parceiros, SENAI, Votorantim e Prefeitura, e que nenhuma outra autoridade presente não fez uso da 

palavra. Em seguida o vereador Jurubel Reis comentou que em relação a homenagem ao Sr. Celinho, 

em 2002 houve homenagem aos vereadores eleitos antes do ano 2000, que foi leitor do livro do Sr. 

Celinho e gostaria de estender a homenagem aos demais vereadores que passaram por esta Casa. 

Respondido pelo Presidente que algumas homenagens anteriores foram feitas pela prefeitura, que 

este tipo de gasto a Câmara não pode fazer, porém, pode ser incluída sugestão no requerimento, a 

qual será avaliada e respondida. Quanto aos projetos da área industrial, o vereador Jurubel disse 

que devem decidir, e como o promotor teve posicionamento, sugere que o mesmo atenda todos os 

vereadores e a prefeita, mas, se achar que são muitas pessoas, que então falem com ele um de cada 

partido, o Presidente e a prefeita para resolver a situação, visto que está ruim para os vereadores 

devido os comentários de que não aprovam por picuinha política, porém, não é isto, pois, estão aqui 

para fazer o que a lei determina. Solicitou ao Presidente que entrasse em contato com a prefeita 

visando rapidez com os projetos. Respondido pelo Presidente que o melhor seria eleger dois 
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representantes, os assessores da Câmara e prefeitura, a prefeita e o próprio Presidente, caso 

acharem que há necessidade de estar presente. E se esta for a melhor opção, irá falar com a prefeita. 

Em seguida o vereador Jurubel disse que a questão do velório é um sonho seu desde a gestão 

passada, que a situação é constrangedora para os vereadores que são representantes do povo, pois, 

a acessibilidade do local é muito ruim. Quanto a quadra da escola municipal, disse que foi 

procurado por pais de alunos e pôde presenciar que realmente a situação é complicada. Disse que 

iria fazer requerimento sobre os banheiros, mas soube pelo Sr. Itamar Neto que seriam isolados, e o 

vereador concorda com isso, já que estes banheiros não estão ajudando em nada. Informado pelo 

vereador Fernando que esteve no local há alguns dias o observou que existem lavatórios quebrados 

que podem servir como arma para as crianças, porque acontece dos professores se descuidarem 

vistoser muitos alunos. Continuando o vereador Jurubel Reis fez requerimento ao executivo, 

requerendo a cópia acompanhada de todos os documentos fiscais, da nota de empenho de 

10/12/2014, cujo empenho tem número 01968. 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 todos aprovados por unanimidade.Antes de 

encerrar o Presidente questionou se os demais vereadores queriam o agendamento de reunião com 

o promotor. Dito pelo vereador Evair que seria interessante ouvir a opinião do promotor, porém, o 

mesmo tem muitos limites, inclusive na parte administrativa, principalmente emitir parecer, 

podendo apenas dar entendimento e direcionamento, e neste caso, pode ser que o promotor já 

esteja cometendo a infração da lei 4898 no que se refere a trâmite de projeto, antes de ser 

aprovado, visto não ter chegado denúncia à promotoria. Dito pelo Presidente que nunca viu um 

promotor dar parecer sobre nenhum assunto, que quando procurado informa que não pode dar 

parecer, porque depois pode vir a denunciar os casos.O Presidente convocapara a primeira reunião 

ordinária do mês de abril, a realizar-se no dia 06, 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.   


