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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇODE 2016, realizada àsdezenove horas do 

dia 07, 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.Instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte pauta:Leitura dos seguintes 

projetos de lei: Nº 03/16 que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; Nº 

04/16“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; Nº 05/16 "Cria o Programa de 

Fomento e Incentivo e geração de renda para o desenvolvimento do município de Fortaleza de Minas"; Nº 

06/16 "Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências". Informado pelo Presidente que 

se encontra na Casa a Receita Corrente Liquida do 3º quadrimestre de 2015, recebida em 

12/02/2016, e que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos.Enfatizado ainda pelo Presidente que estes projetos foram recebidos dia 26/02 às 17:30 

horas, relatou que não importa o horário, pois, a Casa está à disposição para acolher as proposições vindas 

da prefeitura. Após parabenizou o município pela passagem de seu aniversário e disse que devido ao 

recesso e feriado os trabalhos da Câmara voltaram na quarta - feira dia em que foi feito contato com os 

vereadores para informar o recebimento dos projetos e que já estavam disponíveis as cópias dos mesmos 

para análise, visto caráter de urgência.  Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:Foram feitos os seguintes 

ofícios de autoria do Plenário: 1 - ao Sr. Itamar Justino e demais colaboradores parabenizando pela 

realização de evento em comemoração ao aniversário da cidade. Dito pelo Presidente que embora o 

evento tenha sido pago por três dias, foi muito bom, trouxe diversão à população. Lembrando que o 

primeiro dia as portarias foram abertas visto apoio da prefeitura municipal; 2 -ao Sr. Julio Cesar Mendes 

parabenizando-o pela dedicação do mesmo na organização da cavalhada ocorrida em 06/03 

também em comemoração do aniversário da cidade. Enfatizado pelo Presidente que o esforço deste 

cidadão é enorme ao convidar o povo das cidades vizinhas a participar da referida cavalhada e que por 

este trabalho comparecem diversos visitantes; 3 - Ao executivo pelo apoio à associação rodeiofort na 

realização de evento que comemorou o aniversário da cidade, possibilitando a entrada gratuita da 

população no primeiro dia de festa; 4 - apolícia militar de Fortaleza que esteve presente na festa 

realizada no pesqueiro do mamão, levando mais segurança aos participantes. Lembrado pelo 

vereador Ernane Dias que não houve nenhum problema durante os quatro dias de festa; 5 - ao jovem 

Reginaldo Soares parabenizando-o pelo bom desempenho nas montarias do rodeio e pela ótima 

colocação na final do evento, o qual ficou na terceira colocação; 6 - Ao jovem Everson Moreira pelo 

ótimo desempenho nas montarias do rodeio, o qual por pouco tempo não ficou entre os cinco 

primeiros colocados; 7 - ao Sr. Alex Souza pela iniciativa e organização de evento ocorrido na Praça 

Nossa Senhora do Rosário no dia29/02 em comemoração ao aniversário da cidade. Em seguida o 

vereador Adenilson Queiroz comentou sobre reunião que vem ocorrendo as quintas-feiras visando buscar 
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solução e sanar com a infestação do mosquito da dengue. Relatou que há vinte dias haviam combinado que 

o assessor jurídico da Câmara e o Procurador do município iriam se reunir para resolver a situação sobre a 

limpeza dos lotes, onde iriam elaborar projeto para que cada cidadão fosse responsável pelo seu lote. 

Informou que conversou com a prefeita a qual ficou de falar com o Procurador visando a realização de 

reunião com o assessor, porém, o Procurador está com problemas de saúde e assim que melhorar 

provavelmente irão se reunir, visto a urgência da situação, porque os casos aumentam todos os dias. 

Comentou que junto do vereador Ernane visitou a cidade de Bebedouro-SP, a qual possui oitenta mil 

habitantes e seis mil destes habitantes foram contaminados pelo mosquito da dengue, então, foi 

desenvolvido trabalho o qual foi dividido em várias etapas e após isso o número diminuiu para cinco casos 

em 2016. O vereador relatou que durante a reunião sobre o referido combate, o mesmo informou aos 

presentes sobre a visita e irão desenvolver medidas visando sanar o problema. Dito ainda pelo vereador 

Adenilson que o Sr. Lucas responsável pelo raio-x, iria entrar em contato com a Votorantim Metais 

solicitando apoio neste sentido, assim como, as outras empresas do município, porque o projeto tem custo. 

Quanto a limpeza dos lotes, disse que devem estabelecer a mesma o mais rápido possível, para que cada 

um cuide do que é seu. Em seguida o vereador Adenilson questionou se todos os projetos vieram para a 

Câmara em caráter de urgência, respondido que sim, questionou se então seriam votados nesta reunião ou 

agendariam reunião extraordinária. Explicado pelo Presidente que as comissões devem se reunir e 

discutir os projetos e se der tempo, será feita reunião extraordinária ainda nesta semana visando 

aprovação dos mesmos. Continuando o vereador Adenilson fez requerimento ao encarregado de 

serviços gerais, solicitando providências para problemas com dois mata burros localizados na 

estrada sentido Bairro Perobas. Informou que já foi falado em reunião sobre este assunto, que este mata 

burro está totalmente quebrado. Sugeriu que o referido encarregado procure o Sr. Divino para conversar, 

pois, um dos mata burros é de ferro o qual está com a laterais afundadas impossibilitando o tráfego de 

veículos. Relatou que a porteira existente seria uma opção, porém, é muito estreita e devido ao tempo 

chuvoso a única maneira de resolver a situação seria o aterro provisório ou definitivo do mata burro. 

Finalizou informando que recebeu resposta de requerimento, porém, não analisou direito, por isso, irá 

comentar na próxima reunião, tendo achado falta de respeito a forma que a mesma foi elaborada. Após o 

vereador Wilson Pereira questionou ao assessor jurídico sobre a legalidade dos projetos em pauta, 

respondido que os mesmos estão em análise. Dito pelo vereador que mesmo havendo reunião das 

comissões, prefere esperar parecer do assessor jurídico. Em seguida o vereador Aparecido Amaral fez 

requerimento ao encarregado de serviços gerais requerendo em regime de urgência a limpeza de 

três mata burros localizados no Bairro Brabina, mais precisamente na propriedade da Sra. Luci. 

Participam deste requerimento os vereadores Evair Pereira e Fernando Pereira.Após falou o 

vereador Ernane Dias disse que a visita em Bebedouro foi muito proveitosa. Explicou que é colocado 
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bacilo na água e que nas primeiras doze horas a eficácia é muito forte podendo durar até vinte e quatro 

horas. Disse que custa em média cem reais o litro e que este é preço de custo. E que quando da ocorrência 

dos seis mil casos, foi aberta ala em hospital da cidade para cuidar apenas dos mesmos, tendo sido gastos 

cento e cinquenta mil reais mensais com medicação para tratar os pacientes. Informou que em bebedouro 

o ponta pé inicial foi dado quando realizaram gincana em que um morador de cada bairro seria sorteado e 

ganharia prêmio de mil reais o qual poderia ser gasto no comércio local, com isso, toda a população limpou 

os terrenos. O vereador Ernane informou que estão usando outro produto visando sanar o problema, que 

este produto parece espuma a qual retira o oxigênio da água e com isso os ovos do mosquito não 

prosperam. Lembrado pelo vereador Adenilson que os agentes da epidemiologia de Bebedouro 

entregavam os cupons do sorteio de casa em casa, assim, todos faziam a limpeza e ficavam na expectativa 

de serem sorteados. Questionado pelo Presidente se nosso município poderá copiar o modelo do projeto 

realizado naquela cidade e se a secretaria de saúde de Fortaleza e o setor de epidemiologia já estão por 

dentro do assunto e organizando tudo para o início dos trabalhos, respondido que dá para elaborar 

projeto idêntico ao de Bebedouro e que os setores acima citados já estão inteirados do assunto. Enfatizado 

pelo vereador Adenilson que ainda existe uma planta chamada crotálaria, a qual vem sendo bastante 

usada no combate à dengue, uma vez que esta planta atrai a libélula que é um dos maiores predadores da 

larva do mosquito. Dando continuidade o vereador Ernane solicitou ajuda do colega Fernando, pois, a 

cidadã Rosária que reside próxima do Sr. Jesus Boiadeiro, relatou estar com problema de conectividade de 

internet. O vereador Ernane informou que conversou com o Sr. Juca da FortNet o qual disse que o aparelho 

para melhorar a conectividade tem valor alto, tendo questionado ao vereador Fernando o que foi feito há 

algum tempo no Bairro Areias, visando sanar este problema, respondido que foi cedido ponto pelo Sr. 

Sebastião Corumbabao qual é muito caro, tendo sido usado repetidor que transmitia internet para o bairro 

Chapadão para instalar a mesma também no Bairro Areias, e que talvez não seja viável tamanho 

investimento feito devido a demanda uma vez que o bairro é pouco populoso. Apóso vereador Ernane 

reiterou requerimento nº 106/2015 do Plenário o qual requer a construção de quebra-molas na 

Rua Passos, próximo do velório municipal. Participa deste requerimento o vereador Evair. Em 

seguida foi feito ofício dos vereadores Evair Pereira e Fernando Pereira à Polícia Militar de 

Fortaleza parabenizando o Sargento Guimarães e todos os militares que compõem o GPPM de 

Fortaleza pela belíssima atuação que culminou na prisão de três meliantes que tentaram 

aterrorizar a cidade. Parabeniza também em especial o Sargento Guimarães pelo excelente 

comando a frente de Fortaleza de Minas. Em seguida o vereador Evair relatou que mesmo sabendo que 

a empresa Air Liquide não é responsávelpelo transporte de oxigênio, mesmo assim assume 

responsabilidade porque o tanque que está sendo puxado pertence a mesma. Relatou que há alguns dias 

um caminhão com este tanque, fez a rotatória da Avenida Pedro de Souza Freire na contra mão e quase 
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ocasionou acidente, tendo o vereador comunicado à polícia, além de haver filmagem sobre o fato. Fez 

ofício a empresa para que a mesma tome conhecimento do fato e para informar que se houver algum 

acidente a empresa não será eximida de responsabilidade, uma vez que a transportadora é contratada pela 

Air Liquide e está possui domínio sobre a referida transportadora. Após foi feito ofício dos vereadores 

Evair, Amaral e Fernando ao executivo parabenizando pela realização de operação tapa buracos, 

bem como, pelo apoio dado em evento ocorrido na Praça Central, em que o Sr. Alex Souza estava à 

frente, e no Pesqueiro do Mamão, ambos em comemoração ao aniversário da cidade. Tendo o 

vereador Evair enfatizado que sem que o município tivesse gastos, a prefeita inteligentemente apoiou o 

evento sem onerar os cofres públicos e proporcionou um dia de festa com portões abertos. Dando 

continuidade o vereador Evair comentou sobre abaixo assinado que está circulando na cidade, o qual 

envolve o nome da prefeita e do vereador e servidor público Wilson Pereira. Informou que como se trata 

de pessoas públicas o fato torna-se de responsabilidade dos vereadores também, por isso, devem 

conversar e tentar chegar num consenso. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo para que 

informe a este vereador e servidorse existe algum convênio com alguma associação que trata 

sobre esporte. Requer ainda, informações da existência de documento de cessão do servidor 

Wilson para esta entidade, em caso afirmativo, requer também informações do embasamento legal 

para esta cessão, informando onde existe de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos a 

compatibilidade de funções, bem como, cópia de todos estes documentos. O vereador Evair informou 

que o Estatuto dos Servidores Públicos é claro e prevê que o funcionário afastado por motivos de doença 

ou outros motivos pode sim ser remanejado, reaproveitado, desde que seja compatível com o cargo de 

concurso. Relatou que se existirem esses documentos o mesmo também é a favor do abaixo assinado e irá 

intervir caso a prefeita estiver abusando de poder, mas, se não houve cessão, para o vereador Evair este 

abaixo assinado será em vão, pois, se não houve cessão não há de se falar em tirar o servidor da 

associação. Ao final o vereador Evair Pereira questionou ao Presidente se o Sr. Walmir, responsável pela 

empresa que reformou as dependências da Câmara, já enviou parecer por escrito, após reunião ocorrida 

há alguns dias, respondido que sim, que já foi encaminhada cópia ao engenheiro responsável pela reforma, 

Sr. Danilo Garcia, e esta Casa está aguardando parecer do profissional para após dar andamento. Em 

resposta aos questionamentos do vereador Evair, o vereador Wilson relatou ter sido feita reunião para 

criação da Associação CRIAFORT, em que o vereador Evair estava presente junto da prefeita, tendo sido 

lavrada ata que foi assinada por todos os presentes, tendo a prefeita cedido o servidor para esta 

associação, do contrário, não teria sido criada esta associação, pois, a mesma não tinha como ser mantida. 

Relembrou que foi solicitada toda documentação desta Associação visando firmar convênio, tendo sido 

enviada, mas, o referido convênio não foi firmado e o vereador Wilson não sabe porque motivos isso não 

ocorreu. Quanto ao abaixo assinado, o vereador Wilson disse que a prática de esporte é um direito das 



5 

 

crianças e adolescentes do município, que pediram permissão ao mesmo para usar seu nome no 

documento, o qual permitiu, pois, esta questão está ligada a estas crianças e adolescentes. Disse que os 

mesmos falaram em fazer algumas coisas, mas o mesmo os orientou que não era para fazer nada de 

errado. Enfatizou que não pediu a elaboração deste abaixo assinado, que tem testemunhas que as crianças 

é que quiseram fazer. O Presidente questionou do que se trata o abaixo assinado, respondido pelo 

vereador Wilson, que o cargo de promotor de eventos esportivos é do Sr. Rogério Horta, e o vereador é 

apenas auxiliar, e este cargo não existe, porém, o vereador possui cópia de documento que demonstra que 

mais dezesseis funcionários que estão na mesma situação e que os colegas vereadores podem avaliar se 

existe cargo compatível. Relatou que está na CRIAFORT desviado de função, que devem saber separar 

cargo de função, pois, função é o prefeito que determina se o servidor poderá ser usado para certa função 

ou não. Ao final disse que se a prefeita o substituir por alguém que realmente quer ver o bem das crianças, 

pois, o medo e preocupação do vereador é de que as crianças de Fortaleza fiquem desamparadas. 

Comentou que não é fácil sair aos domingos e deixar a família, ver uma criança comer um lanche e outra 

não tendo o vereador que pagar o referido lanche do próprio bolso, porém, gosta do que faz, mas, se for 

designada outra pessoa para treinar as crianças e adolescentes de Fortaleza, automaticamente o vereador 

deixa o cargo e vai saber da prefeita que função irá desempenhar daquele momento para a frente, mas, até 

então, não irá deixar cento e vinte crianças na rua sem amparo. O vereador Evair disse não ser contra e 

parabenizou o colega Wilson pela atitude, porém, esta associação não pertence a prefeitura e o 

questionamento ocorre por isso, mas se o vereador quiser atuar como voluntário não há problemas, é 

louvável, pois, o que o vereador faz é de bom proveito. Que acha que se o servidor tiver trabalhando em 

outro local e tiver que treinar as crianças, provavelmente a prefeita não irá impedir e que o que é 

questionado as vezes é que não existe nenhuma denominação de um cargo para o servidor Wilson e é isso 

que quer saber. Questionou se o CMDCA tem treinador pago para treinar as crianças, respondido que sim 

para treinar futsal dois dias por semana, duas horas por dia, e não dá para atender a quantidade de 

crianças que a associação tem hoje. O vereador Wilson relatou que trabalhou por onze anos na máquina e 

por problema de saúde passou a trabalhar como motorista. Que em 2015 passou pelo perito seis vezes e 

não tem culpa se o médico não o aposenta, tendo o profissional solicitado transferência do servidor para 

serviço que o mesmo dá conta de fazer, que não está na associação porque quer, mas, sim porque tem 

laudo médio que o designa para tal associação. Informou que nesta data a prefeitura nomeou comissão, 

perito e que foi muito bem atendido, bem diferente do perito do IMPRESFORT, foi feito relatório oqual, 

será analisado pelo profissional e vai ser avaliado por esta comissão o que pode ser feito. Que não tem 

intenção de prejudicar ninguém e não falou no assunto do abaixo assinado porque não sabe qual será o 

resultado. Esclarecido pelo vereador Evair que na verdade o abaixo assinado informa que a prefeita quer 

tirar o servidor Wilson da associação, que não discorda do vereador Wilson porque realmente é o perito 
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que avalia, porém, existem casos que são injustos, por exemplo, certa servidora que faleceu trabalhando na 

rua, varrendo rua,e o perito não foi capaz de afastá-la, e para o vereador existem casos que não dá para 

entender. Solicitou a palavra o vereador Márcio Andrade o qual relatou que se a situação não estiver 

legalizada, deveriam fazer o convênio seja para o vereador Wilson ou qualquer outra pessoa que for 

exercer a função de treinar as crianças e adolescentes na CRIAFORT. Sugeriu fosse usado o mesmo critério 

usado para o Clube Municipal onde tem servidor cedido para trabalhar no local, visando ajudar pois, a 

associação CRIAFORT temdado certo no município. Explicado pelo vereador Evair que a função do 

servidor cedido para o clube condiz o que o mesmo exerce atualmente no referido clube, e então, se o 

servidor Wilson fosse da área de esporte, o vereador Evair seria de acordo. Dito pelo vereador Márcio que 

deve ser analisado é que quando um servidor não está na sua função, a prefeitura pode reutilizá-lo em 

outra área em que no caso, a prefeita entenda que é benefício para a cidade, como por exemplo, o servidor 

Damásio que é concursado para pedreiro, porém exerce funções no poliesportivo municipal, então, sua 

função de concurso não tem nada a ver com as funções que está exercendo, porém, está trazendo benefício 

para a prefeitura, por isso está lá. Enfatizado pelo vereador Márcio que independente de ser o servidor 

Wilson ou qualquer outro servidor, basta apenas regularizar a situação. O vereador Evair questionou ao 

colega Márcio se o mesmo estaria fazendo denúncia, pois, se o vereador Márcio acha que se o servidor 

Damásio estaria errado em trabalhar no poliesportivo o mesmo deveria denunciar,respondido que não, 

que está dando certo o servidor Damásio no poliesportivo, pois, o serviço que o mesmo vem fazendo está 

dentro do que a prefeitura precisa, então está correto e não é ilegal. E da mesma forma é a situação do 

vereador e servidor Wilson, bastando apenas a prefeitura legalizar os documentos com a associação. Dito 

pelo vereador Evair que devem procurar saber da existência de laudo do perito desviando o servidor 

Damásio de sua função de concurso. Em seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta 

reunião, cumprimentou os presentes e disse que a atuação da polícia militar da cidade para evitar assalto, 

foi brilhante, pois, agiram cerro, pediram reforço e impediram uma tragédia. Lamentou que na mesma 

noite, aproveitaram que a polícia estava resolvendo o problema do referido assalto, e furtaram gado do Sr. 

Amarildo Neto. Relatou que infelizmente os bandidos agem de madrugada e a polícia também trabalha 

neste horário, mas, o bandido vigia até a polícia. Quanto ao abaixo assinado relatou que não sabia do fato e 

está surpreso. Sobre os projetosem pauta, devem analisar especialmente o de criação de programa de 

fomento e incentivo geração de renda, uma vez que a prefeita e alguns vereadores estiveram no Ministério 

Público para conversar sobre recomendação vinda da promotoria, então, tal projeto provavelmente deve 

regulamentar a questão. Solicitou aos demais vereadores que possam analisar o projeto o mais rápido 

possível e com muita atenção e se já existisse parecer do assessor jurídico, seria favorável de votar o 

mesmo nesta reunião, tendo em vista caráter de urgência, tendo o Presidente sugerido o agendamento de 

reunião de comissão para discutir os projetos. Lembrado pelo vereador Márcio que existem alterações a 
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serem feitas no projeto de lei nº 05/16 para após ser colocado em votação, lembrado ainda, que o 

executivo já está fazendo o serviço para a população. Dando continuidade o vereador Fernando Pereira 

fez requerimento ao executivo gerais para a manutenção e cascalhamento das seguintes estradas: 

1 - Estrada sentido Fortaleza/Usina de Triagem e Compostagem de lixo. Relatou que esta estrada está 

em situação crítica e está manutenção é necessária visando reduzir problemas com os veículos da 

prefeitura e também veículos particulares; 2 - Estrada sentido Fortaleza/Praia do Val, especialmente 

trecho (subida) em frente a propriedade do Sr. Sebastião Rufino que está em situação crítica e 

necessita de cascalhamento com urgência; 3 -Estrada do Alto da Serra daCatuaí, em que o terreno é 

muito arenoso e há pontos que foram abertas crateras. Lembrando que o cascalho para a 

manutenção desta estrada já foi cedido pelo Sr. José Osvaldo, residente no referido bairro, visando 

arrumar ao menos os pontos mais críticos.Participa deste requerimento os vereadoresEvair 

Pereira e Ernane Dias.Em aparte o vereador Fernando comentou ter recebido resposta de requerimento 

informando que a manutenção da estrada do Sr. Sebastião Miguel, já está sendo feita, porém, a máquina 

não está trabalhando no local.Após o vereador Gabriel Queirozrelatou que devem analisar os projetos 

em trâmite, e assim que estiverem liberados estará à disposição para votação. Em seguida fez 

requerimento ao executivo solicitando manutenção da estrada sentido Fortaleza/Bairro Alves, 

mais precisamente em trecho próximo da propriedade do cidadão apelidado por quati e também 

da propriedade do Sr. João Manoel (João Mané), o qual está impossibilitado de trafegar. Em aparte o 

Presidente questionou se o município possui cascalho para atender as solicitações de manutenção das 

estradas. Respondido pelo vereador Evair que o cascalho está sendo cedido pela empresa Morro Azul, 

além de alguns produtores rurais do município que fazem doação. Informado pelo vereador Fernando que 

de acordo com o Sr. Ricardo, um dos responsáveis pela referida empresa, a produção da mesma diminuiu, 

mas na medida do possível estarão atendendo o município e cedendo cascalho. Continuando o vereador 

Gabriel relatou ter sido procurado pelo cidadão conhecido como Augusto Italiano o qual solicitou 

manutenção de estrada que dá acesso a residência do mesmo, tendo o vereador dito que após o período 

chuvoso o serviço seria feito. Após o vereador Márcio Andrade relatouque a situação dos mata burros 

localizados napropriedade do Sr. Divino Ananias está muito perigosa podendo ocorrer acidente. Lembrou 

de requerimento de sua autoria o qual, solicitou que a prefeitura fizesse contato com a mineradora, para 

que a empresa fizesse os corredores dos quais a mesma é responsável, e a prefeitura fizesse os cento e 

cinquenta metros de corredor pelos quais ela é responsável, desta forma, eliminaria custo de cinco mata 

burros para o município. E se caso a empresa não fizer o corredor, o município então, deverá elaborar lei 

ou outro documento em que repasse a responsabilidade da manutenção dos mata burros para a mesma. 

Dando continuidade, o vereador Márcio enfatizou que não é contra a atual situação e desempenho de 

função do servidor público, Sr. Damásio, uma vez que o mesmo está servindo e atendendo a prefeitura 
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conforme sua necessidade. Lembrou que em diversos mandatos é feito desvio de função visando atender 

todos os setores da prefeitura, tendo em vista falta de servidores. Sobre o projeto de lei nº 05/2016, o 

vereador Márcio disse que o mesmo se parece bastante com a lei nº 960, mudando apenas alguns dizeres e 

a questão do crédito especial, em que a época foi aberta para criação de ficha. Relatou que no inciso I do 

artigo 3º deste projeto, existe questão referente ao incentivo para desenvolvimento urbano, pois, da 

maneira descrita no projeto, não é exatamente da forma como sempre foi feito, uma vez que no projeto de 

lei diz que o cidadão deverá passar por avaliação da assistência social e provar que o mesmo não tem 

condição de custear o serviço. Dito ainda que da forma descrita neste projeto, o cidadão urbano não 

custeará o óleo diesel para a realização do serviço, o que ocorrerá para os moradores da zona rural. Tendo 

o vereador Márcio sugerido que o projeto de lei fosse modificado nos moldes da lei nº 960/2010, a qual 

permite que os serviços sejam feitos para todos, e se atualmente o município não tem condições de fazer 

para todos como anteriormente, que seja citado no projeto que tanto os cidadãos urbanos quanto os rurais 

paguem pelo combustível gasto pelas máquinas/tratores.O vereador Márcio se lembrou de reunião do 

executivo com a promotora de justiça visando resolver a situação da liberação destas máquinas, tendo em 

vista recomendação do Ministério Público que proibiu serviços com máquinas/tratores. Tendo sido feito 

requerimento do vereador ao executivorequerendo cópia de documento referente a resposta da 

promotora após reunião com a prefeita. Continuou relatando que no parágrafo único do artigo 5º, 

dispõe que será repassada planilha com custos e tarefas a serem executadas para a prefeita, e para o 

vereador a mesma já tem muitas coisas para tomar conta e neste caso, o correto seria o chefe do setor 

fazer avaliação da possibilidade ou não de fazer os serviços. Outra questão é quando fala no projeto sobre 

pagamento de mão de obra e combustível, neste caso, foge um pouco do falado anteriormente que seria 

apenas o pagamento do combustível, porém, foi explicado pela prefeita que isso ocorreria caso o serviço 

fosse executado fora do horário de expediente do servidor, mas, o depósito seria feito junto com o valor 

gasto de combustível em certa conta, e a prefeitura irá pagar hora extra ao servidor. Tendo sido lembrado 

pela prefeita ainda, que a promotora deixou bem claro que não quer seja dado dinheiro ao funcionário. 

Dito pelo vereador que esta questão não está especificada na lei, bem como, deve ser criada tabela de 

valores informando quanto o servidor ganha por hora trabalhada, porém, de acordo com a prefeita estes 

serviços não serão feitos aos sábados e domingos por enquanto e nem após horário de expediente, visando 

evitar transtornos. Sobre o assunto em que foi citado o nome do servidor, Sr. Damásio, o vereador Evair 

disse que existe diferença,pois, quando o prefeito desloca servidor para outra função, porém, dentro de 

repartições pública, daí não há problemas, mas, quando cede servidor para entidade particular, deve-se 

tomar cuidado redobrado, uma vez que o funcionário tem que atender as necessidades daquele local, por 

isso o servidor deve ser concursado para exercer àquela função, pois, se ocorrer problema com servidor 

em repartição pública ou outro local, o prefeito responde administrativamente pelo ocorrido e se o 



9 

 

servidor for cedido para entidade particular para exercer função que não seja de seu concurso, o prefeito 

irá responder criminalmente. Lembrado pelo vereador Wilson que então deve ser feita mudança, porque o 

servidor Damásio está exercendo função na área do esporte e seu concurso é para trabalhar como 

pedreiro. Explicado pelo vereador Evair, que o Sr. Damásio é servidor público e trabalha dentro de local 

público. Dito pelo vereador Wilson que em visita a promotoria, a promotora informou que quando se trata 

de crianças e adolescentes, e de associação sem fins lucrativos, o servidor pode ter certa regalia. Fez uso da 

palavra novamente o vereador Adenilson Queiroz oficializou o deputado estadual Emidinho 

Madeira agradecendo-o por enviar dupla sertaneja que se apresentou no dia 04/03 no Pesqueiro 

do Mamão, em evento de comemoração ao aniversário da cidade. Dito pelo vereador que este é o 

segundo ano que isso ocorre. Agradeceu também pela presença do deputado no evento, o qual depois de 

eleito já esteve nesta cidade no mínimo cinco vezes seja trazendo informações ou visitando a base eleitoral 

do mesmo na cidade. Continuando fez requerimento ao chefe dos transportes requerendo 

informações das providências tomadas quanto ao servidor Rinaldo Horta, o qual se envolveu em 

problema ocorrido com o caminhão do município, uma vez que o vereador soube através de 

servidores que estavam no local, que supostamente o referido servidor estaria alcoolizado. Sobre a 

dupla sertaneja enviada para show em Fortaleza, o vereador Fernando questionou ao colega Adenilson se 

a população pôde assistir o show gratuitamente, respondido que a apresentação ocorreu no sábado e que 

foi cobrado valor na portaria. Que segundo o deputado, o mesmo patrocinou a dupla, que o intuito do 

deputado seria que o show fosse gratuito, pois, foi para comemorar o aniversário da cidade. Dito pelo 

vereador que o mesmo também entende que esta apresentação deveria ter ocorrido no dia em que a festa 

foi de portões abertos para a população, mas, cobrando ou não, a dupla veio. Enfatizado pelo vereador 

Ernane que a apresentação ter ocorrido no sábado foi opção do organizador do evento. Com a palavra o 

vereador Márcio disse que o intuito do deputado pode até ter sido o de ajudar, mas, o mesmo no fim 

ajudou o dono da festa porque a população pagou para assistir ao show e que o correto teria ter sido 

então, a dupla se apresentar na praça central em evento ocorrido. Dito pelo vereador Adenilson que não 

tinha como o deputado exigir o dia em que seria feita a apresentação. Em aparte, após acordo do Plenário, 

foi agendada reunião de comissão para discutir os projetos em pauta, para o dia 14/03 às 17:00 horas no 

plenarinho. Quanto a documentação do Estádio Tio Veio, o Presidente informou ter recebido resposta de 

requerimento com cópia da escritura provando que o campo de futebol pertence ao município, e neste 

caso, se o executivo quiser pleitear alguma verba relacionado ao esporte, isso poderá ocorrer, pois, a 

documentação está em dia. Já sobre ofício encaminhado ao IMPRESFORT foi enviada resposta informando 

que até 19/02/16 o município possui débito com este Instituto no valor de quatrocentos e cinquenta e seis 

mil, trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos.Sobre requerimento de autoria do vereador 

Márcio para informações se o município possui outras dívidas, o mesmo foi encaminhado ao setor de 
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tesouraria e até o momento não foi obtida resposta. Quanto melhorar o sinal de internet na zona rural, 

citada pelo vereador Ernane, o vereador Márcio disse que fez pedido a um colega em Belo Horizonte, o 

qual está verificando a implantação de programa de governo para melhoramento do sinal de internet e 

telefonia na zona rural. Após falou que em frente sua propriedade na zona rural, próximo dos córregos, o 

esgoto está sendo retirado da estrada e sendo jogado na manilha do aterro, pois, no local não é ponte, e 

esta questão está ocasionando a abertura de vala que trará prejuízos ao município. Relatou que falou com 

a prefeita a qual ficou de verificar. Informou que o Sr. Agnaldo possui pedras grandes em sua propriedade 

que podem ser usadas no calçamento. Esclareceu que está fazendo solicitação, mas, não em benefício 

próprio, visto que o local é estrada vicinal.Pediu novamente a palavra o vereador Fernando e fez ofício 

ao deputado Cássio Soares solicitando seja enviado recurso à Escola Estadual Doutor Noraldino 

Lima para cobertura de quadra de esportes.Sem mais para o grande expediente,passou-se a 

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação dos requerimentos apresentados, sendo todos aprovados 

por unanimidade. Antes de encerrar fez uso da tribuna o cidadão Romilson Cesar, o qual disse ter tido 

dúvida quanto ao assunto sobre servidores deslocados para outros setores, discutidos nesta reunião. 

Relatou ter sido citado o caso do vereador e servidor público concursado Wilson Pereira, o qual foi 

deslocado para uma associação não lucrativa e também o caso do servidor Damásio que é funcionário 

público deslocado de função, porém, trabalha em prédio público, tendo o cidadão questionado se os 

vereadores haviam analisado a questão sobre o laboratório municipal que foi terceirizado, porém, o 

funcionário do mesmo é concursado pelo município, visto que, segundo o vereador Evair, o executivo deve 

tomar cuidado para não sofrer ação do Ministério Público. Disse que não tem nada contra o referido 

servidor, o qual é um dos mais educados da prefeitura, mas, neste caso o laboratório tem fim lucrativo, 

então será que existe legalidade para isso? Respondido pelo vereador que provavelmente foi feita cessão 

do servidor e isso deve ter constado na licitação e no contrato. O vereador Evair enfatizou ainda que o que 

disse anteriormente foi que o servidor pode ser cedido, porém, para trabalhar em repartição pública e o 

servidor Renan atua no laboratório de acordo com seu concurso. Que irá procurar documentação que 

resguardem o servidor para demonstrar ao Sr. Romilson. Dito pelo cidadão que o mesmo tem preocupação 

com a questão da saúde, porque a Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos, e a preocupação 

também é no sentido de não causar danos financeiros ao município.Nada mais a trataro Presidente 

convoca para segunda reunião ordinária do mês de março, a realizar-se no dia 14 às 19:00 horas. Após foi 

encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será 

assinada pelos vereadores presentes.   


