ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, realizada àsdezenove
horas do dia 10, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de
Minas.Feita a chamada estavampresentes todos os vereadores.Após verificação a ata da reunião
anterior foiaprovada por unanimidade. Após foiinstalado o PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo
matérias para o pequeno expediente,instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE:O Presidente fez os
seguintes ofícios: 1 – ao Banco Bradesco solicitando a implantação de mais um caixa, visando
diminuir a fila de atendimento, ou que seja verificada possiblidade de que os serviços
bancários de grandes empresas sejam feitos após o horário de fechamento do banco. Solicita
ainda, seja implantada divisória para separação dos caixas, visando privacidade dos clientes,
segurança, etc. Na oportunidade, agradece por atender parcialmente solicitação da Câmara
Municipal, visto a melhora no atendimento. Após acordo ofício foi elaborado em nome do
Plenário.O Presidente comentou que há alguns dias ficou na fila por uma hora e meia e que quando
grandes comércios vão fazer serviços bancários, a situação fica ainda mais complicada, pois, demanda
de mais tempo, visto permanecerem no caixa por mais de trinta minutos; 2 – à COPASA para
informações da continuidade da canalização do esgoto nos terrenos do novo loteamento, tendo
em vista terem parado com o serviço, não havendo informações se esta parada será por tempo
determinado ou haverá retorno. Quanto a implantação de caixa no Bradesco, o vereador Fernando
Pereira, informou ter feito esta solicitação na gestão passada e que inclusive esteve com a diretoria,
mas, não conseguiu resolver a situação. Sobre a canalização do esgoto, o vereador Ernane Dias disse
que existe maneira de canalizar que leva direto para as residências, e que teve informações de que não
está sendo feito desta forma, e pode ser que tenham que mexer em tudo novamente para fazer a
ligação. Informado pelo vereador Fernando que as ramificações estão sim sendo realizadas, porém,
soube da falta de manilha para a canalização pluvial que devem ser instaladas juntas. Emseguida o
Presidente questionou às comissões se o projeto de concessão de diárias estaria liberado para votação,
respondido pelo vereador Márcio que ficaram de se reunir para discutir e falar com o assessor jurídico,
porém não foi possível, por isso o projeto permanece com as comissões. Informou que solicitou cópia
de projeto neste sentido aprovado em cidade vizinha visando comparar, e sugeriu o agendamento de
reunião para 17/11 às dezessete horas, visando discutir este projeto, tendo a sugestão sido acatada.
Em seguida o vereador Márcio Andrade comentou que recebeu reclamação de que o médico do PSF
não esta atendendo nos Bairros Areias e Catuaí. Fez requerimento ao executivo, com cópia para a
secretaria de saúdepara informações dos motivos do médico não estar atendendo nestes locais,
se existe algum problema e qual a previsão para regularizar a situação, visto os moradores
destes Bairros estarem solicitando a volta do atendimento. Fez parte deste requerimento o
vereador Fernando Pereira. Tendo o vereador Márcio questionado se o médico ainda atende no
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município, pois, perguntou ao vereador Amaral se o profissional está atendendo no Chapadão, sendo
respondido que sim de quinze em quinze dias. Após os vereadores Márcio Andrade e Jurubel
Reisrequereram do executivo, cópia dos projetos elaborados pelas empresas interessadas em
pleitear lotes no distrito industrial, os quais foram entregues na prefeitura informando o
comprometimento e a proposta do que será feito no lote que a referida empresa irá utilizar.
Relatou que todos sabem da maioria das empresas que serão instaladas no local, mas gostaria de
entender melhor. Em seguida o vereadorJurubel Reis comentou de convite recebido nesta data para
evento de finalização do projeto garotos pela paz. Oficializou o Sargento Ronaldo, a prefeitura
municipal, o CMDCA e todos os participantes do projetoparabenizando-os pela iniciativa.Tendo
oofício sido expedido em nome do Plenário.Quanto ao projeto de cessão de lotes, o vereador
Jurubel comentou que o procurador do município ficou de elaborar parecer. Lembrou que o fim do ano
está próximo, que restam poucas reuniões e que algumas destas são específicas para os projetos do
Plano Plurianual e do Orçamento, os quais necessitam de audiência pública, por isso, devem ficar
atentos. Lembrado pelo vereador Márcio que parte do andamento destas reuniões já está sendo
resolvida, tendo em vista solicitação de agendamento de reunião com o contador do município,
visando discutir as alterações do PPA, e resta marcar a audiência. Após o vereador Fernando Pereira
agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes e disse que ficou estabelecido o
agendamentode reunião junto a promotoria, tendo questionado se foi possível, sido informado que
não ficou estabelecido este agendamento, esclarecido pelo Presidente que foi entregue ao procurador
do município parecer do assessor da Câmara, para que fosse estudado, e após o procurador enviaria
seu parecer à Câmara, o que ainda não ocorreu. Relatado pelo vereador Márcio que juntamente dos
vereadores Jurubel e Wilson estiveram na promotoria e falaram com o Dr. Luiz Belloti, promotor de
justiça, o qual na entrou no mérito dos diferentes pareceres dos advogados e da legalidade, mas,
deixou transparecer que o processo licitatório é o modo mais correto para este tipo de procedimento,
porém, deixou claro que se houver denúncia, irá avaliar a legalidade do projeto, mas, sem estudar o
caso, preferiu não avaliar o mesmo. Dito pelo vereador Fernando que cada vereador e juiz entende de
uma forma, por isso, devem saber dos municípios vizinhos como foi resolvida a questão, tendo
solicitado fosse feito contato com a prefeitura de Itamogi para maiores esclarecimentos da forma que
foi feito, para que talvez possam copiar e aprovar o projeto o mais rápido possível. O vereador Márcio
relatou que todos estão abertos a novas situações, e se houver algo de outros municípios que possa ser
implantado em Fortaleza, os vereadores devem estudar.

Após o vereador Gabriel Queiroz

questionouse foi enviado parecer do procurador jurídico, respondido que ainda não foi entregue o
documento na Câmara. Em seguida o vereador Wilson Pereira parabenizou o assessor e a diretora
administrativa da Câmara, visto realização de reunião para discussão do projeto de cessão de lotes e
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parecer baseado em lei. Disse que procurou a promotor, o qual não se manifestou, porém, deixou claro
que seja a permissão ou a cessão de uso, deve ser feita licitação, que não entrou no mérito porque a
função do mesmo é executar. Disse que falaram da preocupação em perder a fábrica de móveis do
município e com isso o desemprego de quinze cidadãos, tendo o promotor questionado porque então
não adequar o barracão que existe, respondido que não sabiam, já que apenas o barracão do meio
seria demolido e dois ainda permanecerão no local, mas que poderia ser pela metragem. Tendo o
promotor proposto desmembramento, e informado estar disposto a realizar reunião com os
vereadores e a prefeita. O promotor informou que a notificação dos barracões ainda não chegou a tuas
mãos e que poderá estender o prazo, visto o número de empregosgerados no município. Após o
vereador Ernane disse que está esperando parecer dos advogados e vão votar o que for correto, pois,
estão na Câmara para ajudar a todos. Relatou que está sendo cobrado e já falou com a prefeita sobre a
falta de terrenos no cemitério, pois, de acordo com o responsável pelo local, a situação está pior a cada
dia. Questionou o que os vereadores poderiam fazer para resolver a situação, visto a falta de espaço.
Informado pelo vereadorWilson que soube da existência de apenas um terreno desocupado no local.
Sugerido pelo vereador Márcio o agendamento de reunião junto a prefeita para saber o que está
havendo e tentar achar solução, tendo em vista que os cidadãos que venderam os terrenos com a
finalidade de aumentar o cemitério, hoje não querem este aumento. Dito pelo vereador Evair que o
engenheiro elaborou projeto e estão tentando encontrar solução para extensão do cemitério. Antes de
encerrar o vereador Fernando fez ofício à Votorantim Metais solicitando a doação de árvores de
eucalípto para construção de mata burro e manutenção da ponte do rio Santana. Participam do
ofício os vereadores Ernane Dias e Evair Pereira.Nada mais a tratar,passou-se a ORDEMDO DIA
com a seguinte pauta:Votação dos requerimentos apresentados, sendo aprovados. O Presidente
convocapara aterceira reunião ordinária do mês de novembro, a realizar-se no dia 17às 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.
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