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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, realizada 

àsdezenove horas do dia 19, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, 

Fortaleza de Minas.Feita a chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, aata 

da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE,oPresidente comunica que estão sobre as mesas: convite da Câmara de Passos para 

audiência pública visando debater a segurança da cidade de Passos e região; e cópias de respostas 

de ofícios e requerimentos. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao 

GRANDE EXPEDIENTE:O Presidente solicitou às comissões que se reunissem para debater os 

projetos em trâmite nesta Casa, os quais talvez necessitem de contratação de assessoria. Informado 

pelo vereador Jurubel Reis que são três os projetos em trâmite, que um deles é muito complexo, 

pois, fala de reajuste do ISSQN, por isso, devem analisar, visto o município passar por queda na 

arrecadação. Que não acha coerente falar de geração de emprego e renda ao município, ao mesmo 

tempo de aumento de impostos. Por isso, devem ter uma explicação técnica para votarem o projeto. 

Relatou que foi respondido requerimento sobre o pagamento do décimo terceiro que ocorreu em 

13/02 e por isso, parabeniza o executivo pelo empenho, pois, com certeza os funcionários ficaram 

satisfeitos com o recebimento. Comentou também que as aulas do Centro Educacional foram 

iniciadas, mas, a situação do jardim da porta principal da escola no que diz respeito à limpeza é 

extremamente caótica e preocupante para os alunos,que da forma como está, não deveria nem ter 

começado as aulas, pois, a situação é complicada e perigosa para os alunos que têm entre três e 

quatro anos. Tendo sido feito requerimento dosvereadores Jurubel Reis e Ernane Dias ao 

executivo requerendo a limpeza do jardim próximo da porta principal do Centro 

Educacional, visto os riscos oferecidos aos alunos. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes e disse que aguardará 

agendamento de data para analisarem os projetos, além de aguardar também parecer da assessoria 

jurídica.Dito pelo Presidente que foi sugerido pelo assessor que após agendamento de data, 

poderiam enviar oficio ao Sr. Balduíno, chefe do setor de tributos da prefeitura, para que o mesmo 

participasse da reunião visando esclarecimentos. Após foi feito requerimento dos vereadores 

Evair Messias, Aparecido Amaral, Fernando Pereira e Adenilson Queiroz ao executivo 

requerendo seja repassada a vaca mecânica a alguma associação, visando voltar às 

atividades da mesma e gerar emprego e renda no município.Em seguida o vereador Evair 

Pereira questionou a situação da servidora da Câmara, Sra.Aldeneide Costa, respondido pelo 
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Presidente que a servidora se afastou no fim de 2014. Que quando assumiu a Câmara precisava dar 

continuidade nos trabalhos, e por isso, contratou a Sra. Marcela Araújo, e está analisando com o 

assessor a possibilidade de fazer processo seletivo, pois, a Sra. Aldeneide se afastou por um ano, 

mas, até o momento,das cotações apresentadas para realização deste processo, a mais baixa foi de 

quatro mil e oitocentos reais. Explicou que a empresa deve ser contratada para fazer o processo 

seletivo, visando idoneidade e evitar conversas.Que não é que não queira fazer o processo seletivo, 

mas, estão avaliando o quanto isso compensa para a Câmara. Disse que foi feito contrato 

emergencial de dois meses para suprir a necessidade da Câmara. Que se para os dez meses 

restantes for fazer o processo seletivo, o município terá prejuízo, pois, a contratada irá receber 

neste período, sete mil e oitocentos reais, e se fizerem o procedimento, o valor ficará em torno de 

seis mil reais, e por isso, acha que é inviável, pois, o custo quase será dobrado. O vereador Evair 

questionou se a Câmara segue a mesma regra da prefeitura na questão do tempo do afastamento, 

respondido pelo Presidente que a lei é a mesma, podendo ser de até três anos, e o retorno a 

qualquer momento. Dito pelo vereador Evair que como o número de vagas para o cargo é de apenas 

uma, isso pode gerar problemas, porque a servidora concursada poderá voltar ao trabalho. 

Lembrado pelo Presidente que se a Sra. Aldeneide solicitar a extensão do afastamento, aí terá que 

fazer o processo seletivo. E conforme ditopelo assessor,por ser por pouco tempo e o valor alto, 

nãojustifica a realização do referido processo. Dito pelo vereador Evair que devem mesmo analisar 

o lado financeiro e verificar se a Sra. Aldeneide tem intenção de voltar ou continuar afastada. Em 

seguida o vereador Ernane Dias disse ter recebido resposta de requerimento quanto a fiscalização 

dos ambulantes, e que a prefeita deveria confeccionar placas sobre a proibição dos mesmos,e 

implantá-las na entrada da cidade. Dito pelo vereador Fernando que há alguns dias um veículo 

vendendo roupas,estava na cidade e um cidadão disse ao vereador que deveriam proibir este 

comércio, pois, está atrapalhando o comércio do município. Tendo sido feito requerimento do 

Plenário ao executivo requerendo a confecção e implantação de placa que informe aos 

ambulantes de outras cidades, que antes de comercializarem seus produtos na cidade, 

devem procurar o setor de tributos da prefeitura, e ainda, seja feita fiscalização para que 

àqueles que não cumprirem as regras sejam autuados de alguma forma.Lembrado pelo 

vereador Adenilson que na resposta fala sobre incentivo, porém, isso ocorre para os ambulantes do 

município, mas, deve ter também para quem vem de fora.Quanto a contratação de cidadã para o 

cargo de servidora afastada, o vereador Ernane disse que está de acordo com a decisão que o 
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Presidente tomar. Dito pelo Presidente que fica inviável a realização de processo seletivo. Após o 

vereador Aparecido Amaral disse que devem agendar data para análise dos projetos. Em seguida o 

vereador Wilson falou sobre vazamento no teto do poliesportivo, que várias telhas estão rachadas e 

quando chove atrapalha os treinos e jogos. Disse entender que isso não é fácil de resolver, pois, 

junto do colega Fernando, buscou esta manutenção, porém, agora a água está ficando empoçada. 

Lembrado pelo vereador Ernane que foi enviado requerimento de sua autoria neste sentido e que a 

solicitação seria enviada ao setor responsável para tomada de providências. O vereador Fernando 

lembrou que na gestão passada esteve no local uma empresa para fazer a manutenção que ficou 

muito boa. Em seguida o vereador Wilson Pereira comentou que a CRIAFORT está com várias 

bolas furadas devido as pontas soltas do alambrado do campo beira rio,e gostaria que o executivo 

fizesse a manutenção, que poderia ser com tela comum, por isso fez requerimento ao executivo 

para a manutenção do alambrado do Campo de Futebol Beira Rio. Por sugestão do vereador 

Ernane Diasrequer ainda, a limpeza de espaço atrás do muro do referido Campo.Quanto a 

realização de processo seletivo, o vereador Wilson Pereira disse concordar que o valor é alto, mas, o 

Presidente deve analisar a questão da legalidade para que fique resguardado evitando assim 

problemas nos futuros. Após, disse que deveriam se reunir com a vigilância sanitária, pois, os 

vereadores falam tanto em incentivar os produtores rurais, porém, estes estão sendo os mais 

prejudicados, pois, são proibidos de vender sua produção na cidade. Tendo o Presidente ficado de 

tentar entrar em contato com a funcionária do IMA para agendar reunião, e sugerido de levar algum 

representante de associação para que possam tentar esclarecer e fazer algo para ajudar. Em 

seguida o vereador Adenilson Queiroz relatou que também foi procurado por representantes da 

Associação do Córrego Muniz que pleitearam a aparelhagem, respondido pelo vereador que devem 

primeiro ver a maneira correta para ser feito. Quanto aos projetos disse que devem se reunir, pois, 

estão falando de aumento de impostos, e que devem discutir junto de um técnico visando liberá-los 

para votação. Após fez os seguintes requerimentos:1– ao executivo – requerendo informações 

daexistência de convênios com casas de recuperação, em caso afirmativo, quais são estas 

entidades; 2 – à Diretora do Departamento de Saúde – para informações se a policlínica 

municipal possui aparelhos de ecocardiograma, ultrassonografia e mamografia, ou se estes 

exames são feitos em outra cidade; 3 –à Diretora do Departamento de Saúde – para 

informações de quais bairros rurais é feito acompanhamento odontológico pelo município. 

Em seguida falou de resposta de requerimento sobre mudas de café, onde foi respondido que no 
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grupo de construção conjunta seria discutido o assunto, tendo o vereador dito que foi levantado o 

assunto, mas, é barato, o município possui tratores, espaço e pessoas, e por isso, não precisavam 

esperar solução do grupo, pois, infelizmente em 2014 discutiram o ano todo e não deram 

andamento, por isso, gostaria que a questão fosse estudadapelo executivo para não ficarem 

esperando mais um ano, pois, a questão poderá ficar novamente para trás.Em seguida o Presidente 

informou que recebeu resposta do executivo sobre os bolsistas, que até o momento existem vinte e 

três bolsistas de diversas faculdades e cursos técnicos. E que os trinta por cento que serão pagos 

pela prefeitura, ficará em torno de cinco mil reais por mês,que foi informado pela assistente social 

que este número deve aumentar porque muitos alunos não compareceram ainda para solicitar a 

bolsa, mas, assim que houver alguma mudança, irá repassar aos colegas. E que irá entrar em 

contato com a prefeita para conversarem sobre a devolução. Após questionou se já foi feita 

manutenção em ponte na divisa com Jacuí, pois, teve informações que ainda está quebrada. 

Respondido pelo secretário de gabinete que em 23/02 os engenheiros das prefeituras de Fortaleza 

e Jacuí irão se reunir e tentar resolver a situação. Antes de encerrar foram feitas discussões para o 

agendamento de data de reunião das comissões, ficando definida para o dia 25/02 às 18:00 

horas.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. O Presidente convocapara a primeira reunião ordinária do mês de 

março, a realizar-se no dia 02, às 17:00 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.   


