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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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, a ata anterior foi aprovada por 

unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE, coma seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 31/15 

que“Altera item do quadro do anexo único da lei nº 552 de 23 de outubro de 1996 e dá outras providências”, 

encaminhado as comissões. O Presidente solicitou também que as comissões informassem parecer dos 

projetos que estão em trâmite, exceto os projetos de cessão de lotes às igrejas, visto que os representantes 

ficaram de dar resposta. Já os demais se liberados serão votados na próxima reunião. Instalado o GRANDE 

EXPEDIENTE:O vereador Jurubel Reis sugeriu o envio de ofício do Plenário parabenizando os jovens 

Luan, Ruan e Maria Eduarda pela participação e ótimas colocações, inclusive medalha de bronze. 

Disse também que este projeto é parceiro do CRAS, Instituto Votorantim, CMDCA e prefeitura. O 

Presidente solicitou a inclusão no ofícioda justificativa pelo qual alguns vereadores não participaram 

da carreata em comemoração a estas conquistas, visto o fato de atitude ter sido imediata e os 

mesmosjá teremcompromissos agendados. A sugestão do oficio foi acatada. Após falou sobre 

requerimento dos colegas Evair e Fernando de reforma e pintura da Câmara, disse que a comissão se reuniu 

com o assessor jurídico , e como membros não têm condição de responderemalgo a não ser através do 

engenheiro que recebeu a obra da empresa. Decidiram então entrar em contato com o Sr. Danilo, engenheiro 

responsável pelo recebimento da obra, e se houve algum tipo de irregularidade ou se faltou algum serviço a 

ser prestado, que a empresa se responsabilize, pois, a comissão não tem condição técnica de falar nada, visto 

que o engenheiro é responsável pelo recebimento da obra. Tendo o Presidente solicitado estar presente na 

reunião com o referido engenheiro e que a comissão solicitasse ao profissional fosse feita vistoria no prédio 

e onde houver necessidade seja refeito o serviço. Tendo sido feito oficio ao engenheiro solicitando 

agendamento de reunião na Câmara com a referida comissão e a realização de vistoria no prédio. 

Sobre o projeto em pauta solicitou tempo para análise mesmo sendo em caráter de urgência, pois, precisam 

saber do que se trata para após se manifestar. Em seguida overeador Fernando Pereiraagradeceu a Deus por 

esta reunião, cumprimentou os presentes e falou que quanto a reforma da Câmara, querem ver a realidade e 

até onde vai chegar porque há serviços que ficaram sem fazer.Disse que gostaria de estar presente na 

carreata em comemoração a vitória dos garotos do projeto do caratê, mas por motivos pessoais não 

conseguiu. Comentou que a disputa foi entre muitos participantes e a jovem Maria Eduarda conseguiu 

medalha de bronze, e os jovens Luan e Ruam ficaram entre os vinte melhores no campeonato onde havia 

mais de oitocentos competidorespor uma vaga. Disse que isso é um orgulho para todos, parabenizou os pais, 

o CRAS e prefeitura pelo suporte aos jovens. Após o vereador Ernane Dias parabenizou os participantes do 

campeonato e informou que os meninos Luan e Ruan se tivessem vencido mais uma luta iriam disputar o 

terceiro lugar. Disse que a categoria que disputam é muito forte e faz apenas três anos que estão disputando. 
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Já a jovem Maria Eduarda foi por pequenos detalhes que não foi a primeira ou segunda colocada. 

Parabenizou os participantes, pois, competiram em campeonato brasileiro e disse que é um orgulho ter a 

cidade num campeonato desta grandeza. Após informou sobre comentários em rede sociais pela Sra. Leda, 

onde foram citados o seu nome e dos vereadores Márcio e Fernando. Explicado pelo Presidente que o 

comentário foi informando que a Câmara ficou de dar retorno a mesma sobre seus questionamentos. O 

vereador Fernando questionou se o comentário estava denegrindo a imagem dos vereadores, pois, se isso 

estiver acontecendo irá tomar medidas, respondido que não, que foi somente sobre os questionamentos 

feitos em reunião. Continuando o vereador Ernane comentou que o cidadão Luiz Correa está muito 

preocupado com o site da Câmara e que não só ao cidadão, mas, à toda população que quiser informações, a 

Câmara está a disposição de todos. Enfatizou que as pessoas ficam fazendo comentários e se desgastando em 

redes sociais, e isso, em vez de ajudar, atrapalha. Dito pelo Presidente que a Câmara está a disposição, que o 

site existe, as vezes acontece de atrasar o envio de alguma ata, o que é normal, que houve vários problemas 

com hackers no site e por isso desatualizou e não era possível fazer a manutenção. Mas, que antes desta 

reunião, conversou com o responsável pelo site, ficando acordado que se não estiver conseguindo lançar a 

matéria no mesmo, que o site seja retirado do ar até que seja feita a manutenção e volte tudo ao normal. O 

Presidente informou a todos que respondeu ao Sr. Luiz Correa que não iria discutir em rede social, e que se o 

cidadão quisesse agendar para qualquer horário uma visita na Câmara, o Presidente estaria a disposição. 

Relatou que não está falando da prefeita, mas, existem várias cidades que não possuem site, que a prefeitura 

de Fortaleza tem apenas o ADPM que ajuda um pouco, e isso vem de tempos atrás. Já o site da Câmara existe 

há anos.  Esclarecido pelo vereador Ernane que não houve erro dos funcionários da câmara, que os arquivos 

foram enviados mas o responsável pelo site não conseguiu postar. O Presidente concordou e disse que foi 

problema no site. Que não concorda com as postagens, pois, se o Sr. Luiz Correa verificou que existe 

problema poderia ter entrado em contato com o Presidente, pois, tem seu contato, além do mais, a copia da 

ata está sempre a disposição. Após o vereador Aparecido Amaral parabenizou os competidores do 

campeonato de caratê e convidou os vereadores para a festa em comemoração ao dia das crianças no dia 

31/10 na Escola José Dias e desde já agradece o colega Ernane poisele irá com a máquina de sorvete. O 

vereador Wilson justificou que não participou da carreata porque era horário de treino das crianças. Disse 

ficar encantado porque a cidade é muito pequena para aparecer nestes eventos. Comentou que o time de 

futebol irá disputar a final de campeonato com Itaú de Minas, e se vencer, irá disputar a final com o time do 

CPN. Em aparte o vereador Fernando informou que o lamentável foi que entrou em contato com o jornal da 

EPTV para fazer a cobertura da matéria sobre os vencedores do campeonato de caratê, os quais ficaram de 

dar uma resposta, mas, não deram, o que para o vereador demonstrou total desinteresse. O vereador Wilson 

concordou e disse que enquanto a prefeitura estava em condições financeiras favoráveis, a reportagem vinha 

fazer matérias até sem serem chamados, já hoje nem chamando eles não vem. Falou que este momento tinha 
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que ser divulgado porque os participantes do campeonato merecem e a cidade de Fortaleza também, que 

mesmo sendo pequena, foi destaque com três participantes no referido campeonato. O vereador Fernando 

disse que entrou em contato com a EPTV no dia 16/10 e pediram que o vereador retornasse nesta data, e ao 

retornar não obteve sucesso.Tendo o vereador feito requerimento ao executivo sugerindo 

manifestação contrária ao desinteresse da EPTV em vir cobrir matéria sobre os vencedores do 

campeonato de caratê, visto a indignação do vereador, pois, quando é algo de interesse da emissora, 

a mesma vem, e ainda, que a ausência da emissora, implica em prejuízos ao município, tendo em 

vista ser fato positivo. Participaram do requerimento os vereadores Ernane e Evair.Quanto aos projetos em 

trâmite, o vereador Wilson disse ter feito comentário em reunião anterior sobre o médico do PSF, já o 

projeto em pauta fala sobre o diretor clínico do hospital e deve ser analisado. Disse entender que fazer 

pequenas mudanças talvez não sejam significativas, mas grandes mudançassim, e devem começar por ai. 

Tendo o Presidente solicitado que as comissões agendem reunião visando discutir o projeto, pois, como veio 

em regime de urgência poderá ser votado apenas em primeiro turno. Em seguida o vereador Adenilson 

Queiroz disse ter sido procurado pelos alunos de Franca, que chegou a ouvir uma gravação, e que a prefeita 

comunicou ao Sr. Charles que a partir de fevereiro de 2016 não iria mais repassar o valor de 30% de bolsa de 

estudos. O vereador lembrou que esta Casa faz devolução financeira mensal para que seja repassada esta 

porcentagem aos alunos, e fez requerimento ao executivo para informações da veracidade do 

assunto,caso seja real, requer sejam feitos os esforços necessários para a continuação desta 

porcentagem, pois, todos os alunos contam com isso para sua formação. Em seguida comentou sobre a 

diversidade de buracos nas ruas da cidade, disse que está horrível. Após disse ter sido questionado sobre 

feira de roupas, sapatos e comida que sempre está em Passos, se a mesma viria para Fortaleza, para vender 

seus produtos uma vez por semana,tendo sido feito requerimento ao executivo para esclarecimentos 

da veracidade deste comentário, se a feira estará mesmo na cidade ou não, se os ambulantes já 

organizaram documentos para esta vinda, existe acordo para isso, caso seja verdade requer a 

cobrança de impostos destes ambulantes, pois, em toda cidade existe isso, e se houver meio de 

impedir, que seja feito o quanto antes.Sugerido pelo Presidente que se for fato a vinda da feira, que a 

prefeita intervenha junto ao município, visando mobilizar a realização de feira com os produtores do 

município, porque senão o povo vem de fora e leva o dinheiro dos cidadãos fortalezenses. Após 

acordo o requerimento foi expedido em nome do plenário. O Presidente questionou se então os 

produtores de fora iriam trazer produtos para vender na cidade, respondido que sim e por isso fez o 

requerimento. Após discussões, o vereador Fernando disse que partiu desta Casa requerimento ao executivo, 

para que cobrasse impostos destes vendedores ambulantes. O vereador Adenilson disse que em resposta ao 

requerimento citado pelo colega Fernando, disseram que estariam analisando, mas até agora não soube de 

mais nada, e que é totalmente contra a vinda desta feira para cidade caso não ocorra a cobrança de impostos. 
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Enfatizado pelo vereador Evair que pode estar havendo equivoco, pois, esteve na cidade uma barraca com 

diversas mercadorias a venda que foi montada no calçadão da igreja, tendo a prefeita, solicitado ao sargento 

Guimarães que pedisse que estes ambulantes fossem embora, mas, os comerciantes foram até a prefeitura e 

tiraram o alvará. Disse que o prefeito não pode barrar este comércio se os ambulantes estiverem legalizados. 

Sobre a feira não ouviu nada disso, e que se o espaço for da prefeitura tem como não ceder, mas se não for, 

não tem como impedir. O Presidente disse que devem tentar fazer algo neste sentido com os produtores da 

cidade e encontrar meio de proibir a vinda destes comerciantes. Com a palavra o vereador Evair comentou 

que os fortalezenses são muito desanimados, que esta sua fala poderá até refletir mal, mas, não tem 

problema, pois, é preciso vir alguém de fora e tomar iniciativa para o povo acordar. O vereador Jurubel disse 

não discordar da fala do colega Evair, mas, devem analisar porque os comerciantes em torno da praça, que 

levantam cedo para trabalhar serão os mais prejudicados. Dando continuidade o vereador Adenilson fez 

requerimento requerendo a relação dos cargos contidos na estrutura administrativa e que seja 

descriminado os salários dos referidos cargos.Requer ainda, sejam informados os cargos que estão 

sendo ocupados.Lembrado pelo Presidente que a lei fala que para uma prefeitura existe apenas uma 

estrutura administrativa, que em Fortaleza existem duas estruturas, uma com menos e outra com mais 

cargos, porém, o tribunal de contas não fez denúncia disso, então, entende-se que a prefeitura hoje possui 

vinte e oito cargos na referida estrutura. E que hoje deveriam revogar todas as leis anteriores que criam 

estes cargos, dessa forma não teriam dúvida. Após o vereador Evair questionou se os projetos de cessão de 

lotes serão colocados em votação. O vereador Wilson questionou se as empresas enviaram as intenções de 

emprego, visto que os anteriores que não apresentaram as mesmas foram rejeitados. O vereador Fernando 

concordou que as empresas devem enviar as intenções de emprego. No uso da palavra o assessor jurídico 

esclareceu sobre a cessão de lotes às igrejas, dizendo que a constituição federal no artigo dezenove, inciso 

primeiro, veda qualquer relação do poder público com entidades religiosas. Lembrando que o inciso 

primeiro fala da relação social que atinge a toda a comunidade. Após acordo foi agendada reunião das 

comissões para o dia 03/11 às 17:45 horas para discutirem os projetos em trâmite. 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, aprovados por unanimidade.O Presidente 

convocapara primeira reunião ordinária do mês de novembro, a realizar-se no dia 03, às 19:00 horas, tendo 

em vista feriado de 02/11.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.   


