Câmara Municipal de Fortaleza de Minas

ATA DASEGUNDAREUNIÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016,, realizada àsdezenove
às
horasdo
dia 11, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita
Minas.
a
chamadaestavam
estavam todos os vereadores presentes. Após verificação, a ata anterior foi aprovada por
unanimidade. Após foiinstalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta:Leitura
pauta:
do Projeto de
Resoluçãonº
nº 01 de 11/04/16 que “Fixa os subsídios dos vereadores do município de Fortaleza de
Minas para a legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017 e dá outras providências”; Leitura do
Projeto de Lei nº 07 de 11/04/16 que“Fixa
que“F
os subsídios do prefeito e vice-prefeito
prefeito do município de
Fortaleza de Minas para o exercício que se inicia em 01 de janeiro de 2017 e dá outras providências”.
providências”
Ambos foram encaminhados ás comissões. Em seguida o Presidente comunica que em resposta ao
pedido do vereador Fernando Pereira,
Perei
procurou informações sobre a possibilidade de vinda dos
representantes do cartório eleitoral para organizar questões referentes ao título eleitoral de diversos
cidadãos, tendo sido informado pela Sra. Chislene que não haveria possibilidade visto questões
questõ
financeiras, porém, relatou que se o Cartório não tivesse despesas, os representantes viriam até
Fortaleza, diante da situação será feita força tarefa da Câmara para que possam vir.
vir O Presidente pediu
apoio de todos na divulgação desta questão, pois, é muito importante, solicitou que informem que
aqueles que queiram fazer o título, transferir ou solicitar segunda via, devem comparecer à Câmara no
dia 16/04 das dez às dezessete horas.
horas Após o Presidente comunicou que estão sobre as mesas cópias
de respostas de ofícios e requerimentos.Não
requerimentos.Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, o
Presidente instalou o GRANDE EXPEDIENTE.No
EXPEDIENTE.
uso da palavra o Presidente lembrou que na última
reunião
o foi falado que nesta reunião seriam colocados em pauta os projetos de lei e de resolução
referentes aos subsídios do prefeito, vicevice prefeito e vereadores. Relatou que apesar desta elaboração
ser de responsabilidade da mesa diretora, foi feita reunião com
m os nove vereadores para decidirem
sobre o assunto, visando chegar num consenso. Esclareceu que o projeto e resolução serão votados no
dia 18/04 e que os mesmos se justificam por previsão legal, especialmente no artigo 29,
29 alínea “a” da
Constituição da República, os artigos 18 e 19 da LOM,
LOM, e artigos 46, alínea “f”, 102 e 104 do Regimento
Interno da Câmara Municipal.
pal. Neste sentido, mesmo havendo previsão legal dos índices inflacionários
na fixação dos subsídios, os vereadores optaram neste momento por manter os salários de vereadores,
prefeito e vice-prefeito. Todos os vereadores se manifestaram dizendo que como os projetos de
resolução e de lei foram repassados às comissões, os mesmos serão
serão analisados e discutidos para que
possam ser votados em 18/04. Após foi feito requerimento dos vereadores Aparecido Amaral,
Adenilson Queiroz, Ernane Dias, Fernando Pereira, Gabriel Queiroz, Jurubel Reis, Márcio
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Andrade e Wilson Pereirarequerendo
requerendomudanças
as na estrutura administrativa do município, já
que atualmente o executivo está trabalhando com no máximo catorze servidores do quadro de
servidores comissionados e o serviço está fluindo normalmente.Sugerido
normalmente.Sugerido pelo vereador Márcio
fosse feita reunião entre executivo e legislativo visando discutir a possibilidade de uma
reestruturação da referida estrutura. Dando continuidade o vereador Adenilson disse ter sido
procurado por cidadão o qual reclamou sobre aprovação da lei do microempreendedor individual,
individual
pois, não conseguiu tirar nota avulsa de prestação de serviço.
serviço. O vereador disse ter procurado o Sr.
Balduíno chefe do setor de tributos, tendo sido informado que a impossibilidade de tirar a referida
nota se deu devida a aprovação de lei do MEI,
MEI tendo então, o vereador buscado informação junto ao
assessor jurídico da Câmara, que esclareceu que a lei do MEI não impede que o cidadão tire nota
avulsa,, desde que o mesmo não queira possuir o MEI que é um meio de estar regularizado. O vereador
Adenilson Queiroz fez requerimento
querimento ao chefe do setor de tributos, requerendo as justificativas
do mesmo de não poder tirar nota fiscal avulsa de prestação de serviço.
serviço. Requer seja esclarecido
o artigo da lei do MEI que trata sobre esta proibição, bem como, requer seja sugerida possível
pos
alteração da lei que o Sr. Balduíno ache necessária para adequação da mesma.Após
mesma.
o vereador
Wilson Pereira comentou que são vinte e sete os cargos da estrutura administrativa,
administrativa que hoje estão
sendo usados menos cargos, e em sua opinião o que foi solicitado
solicitado no requerimento é muito
importante, inclusive para o próximo candidato a prefeitona
na próxima eleição, pois, se os cargos não
existem, não há como prometer, estando o candidato resguardado e se o projeto de redução de cargos
da estrutura administrativa chegar
chega a esta Casa, provavelmente todos os vereadores irão conversar,
conforme ocorreu com o projeto de subsídios,
subsídios, não esquecendo que devem ter cautela para não ficar
ruim para o prefeito que irá administrar. O vereador Márcio disse que a reestruturação seria
importante porque, por exemplo, existe falha, porque na estrutura não existe o cargo específico de
chefe/secretário de esportes,, o qual tinha que ser muito valorizado uma vez que estão falando de
crianças, lazer,, desenvolvimento, etc.
et Em seguida o vereador Aparecido Amaralfalou que aguardará
liberação das comissões para votar os projetos em pauta. O vereador Ernane Dias deixou suas
condolências à família do Sr. Antonio Belmiro.
Belmiro Após fez requerimento ao executivo requerendo
informações
es se haverá por estes dias operação tapa buracos, em caso afirmativo, requer sejam
tapados buracos em frente ao Estádio Tio Veio, visto que recentemente o asfalto foi cortado
para desentupimento de esgoto e o local está bem crítico.Foi
crítico Foi feito também ofício do Plenário
aos alunos do projeto de caratê em Uberlândia que disputaram campeonato no último fim de
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semana e trouxeram para Fortaleza duas medalhas de ouro.
ouro No uso da palavra o vereador Ernane
disse que em conversa com os colegas Adenilson e Fernando, tiveram
tiveram a ideia de mostrar os gastos de
todos os vereadores nesta Casa durante no período compreendido entre os ano se 2013 a 2016,
visando informar que esta Casa busca sempre economizar. Tendo o vereador Fernando sugerido fosse
apresentado também os gastos com os servidores da Câmara no mesmo período.
período Tendo sido
solicitadas tais informações ao Presidente se possível para a próxima reunião. Em seguida o vereador
Evair Pereiralamentou
lamentou o falecimento do Sr. Antonio Belmiro que era servidor público e dedicou sua
vida à comunidade. Após solicitou fosse expedido ofício ao Comandante Regional da Polícia
Ambiental de Poços de Caldas, contendo o mesmo teor do ofício expedido à Polícia Ambiental
de Passos.Participam deste requerimento os vereadores Ernane, Fernando e Amaral.
Amaral Sobre a
possibilidade de mudança da estrutura administrativa, justificou que não participou do requerimento
porque acredita que devem deixar um pouco de reduções e mudanças para o próximo prefeito,
prefeito do
contrário,
ontrário, o prefeito que entrar encontrar tudo organizado. Quanto a votação dos projetos sobre
subsídios disse que qualquer vereador poderá apresentar substitutivo, caso ache necessário e irá
aguardar a votação em 18/04. Em seguida o vereador Fernando Pereira
Pereira agradeceu a Deus por esta
reunião, cumprimentou os presentes e agradeceu ao Presidente da Câmara e ao vereador Adenilson
que não mediram esforços para trazer à cidade os representantes do cartório eleitoral,
eleitoral visando
atender a população. Solicitou fosse feita divulgação na rádio comunitária da cidade, tendo sido
informado que será feito contato com o Sr. Mateus.
Mateus Em seguida fez requerimento ao executivo para
que seja verificada a possibilidade de incorporar
inc
o valor do auxílio alimentação recebido pelos
servidores
rvidores ao salário dos mesmos, tomando os cuidados necessários para que não seja
ultrapassado o índice da folha de pagamento. Justificou que isso se faz necessário devido a
defasagem salarial. Participam deste requerimento os vereadores Márcio Andrade, Ernane
Er
Dias
e Aparecido Amaral. O vereador Márcio relatou que os maiores prejudicados são os aposentados que
não recebem o referido auxílio. Após o vereador Fernando questionou se o site da Câmara está com as
publicações em dia, respondido pelo Presidente que o mesmo falou com o responsável o qual informou
que praticamente está tudo certo.
certo. Tendo o vereador solicitado seja criado link no site da câmara
visando
o informar as despesas da mesma, pois, há pessoas que acham que esta Casa têm
t
gastos
exorbitantes, mas,
s, há muitos vereadores que nem viajam,
viajam, que economizam da forma como podem,
podem
visando não dar despesa ao município. O vereador Fernando também lamentou o falecimento do Sr.
Antonio Belmiro e agradeceu ao Sr. Jailson presente nesta reunião, visto o mesmo ter defendido o
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vereador em rede social no momento em que o cidadão Jessé tentou denegrir a imagem do mesmo.
mesmo O
vereador disse ter ficado muito triste com o cidadão Jessé porque lutou muito por ele e não mediu
esforços quando o cidadão solicitava algo ao vereador.
veread
Em seguida o vereador Gabriel Queiroz
lamentou o falecimento do servidor Antonio Belmiro que serviu o município por muitos anos. Sobre os
projetos em pauta enfatizou que não foi somente a mesa diretora que decidiu, que todos os vereadores
entraram em acordo. Após o vereador Márcio Andrade disse que nas viagens que faz buscando
melhorias para o município o mesmo utiliza do mesmo padrão como cidadão. Disse que não explora
recursos da Câmara, mas, também não se expõe a ponto de correr riscos.
riscos. Relatou que várias
v
vezes
foram em busca de recursos ao municípios que algumas vezes conseguiram e outras não. O vereador
Fernando se desculpou com o colega Márcio, dizendo que as vezes a forma como o mesmo falou sobre
o assunto trouxe má impressão. Foram feitas diversass discussões sobre as viagens visando buscar
recursos e os gastos da Câmara,, além dos riscos de voltar para casa e não pernoitar visando economia
ao município. Quanto aos projetos em pauta o vereador Márcio disse
disse que foram mantidos os valores,
os quais vão para uma gestão de doze anos,
anos, tendo sido aprovado no fim de 2008 e irá até 2020.
Lembrou que a Constituição permite não só aos vereadores de Fortaleza de Minas, mas, também aos
vereadores de outros municípios, a fazer o reajuste do índice inflacionário anualmente
an
e isso não é
feito.. Enfatizou que anteriormente havia valor pago às reuniões extraordinárias e isso não existe mais,
além de o Presidente não receber mais que os demais vereadores,
vereadores, que devem ser analisados vários
itens e não somente jogar pedra. Que
ue os vereadores estão contribuindo sim, pois, não reajustaram os
valores.. Continuando o vereador Márcio disse que junto dos colegas Jurubel e Adenilson foram ao
executivo conversar porque haviam recebido reclamação referente a expansão do cemitério municipal,
munici
a qual fala que a expansão é pequena e daria para pouco tempo.
tempo. Tendo a prefeita ficado de verificar se
poderia ser feito aumento do local.
local. O Presidente disse se sentir aliviado por estarem aumentando o
cemitério visto que irá ajudar mesmo não sendo o ideal e para ele faltou apenas aumentar um pouco o
muro, porém, entende que o executivo deve ter tido motivos para que isso não ocorresse.
ocorresse Disse que a
reclamação é pertinente,, mas, mas irá resolver o atual problema. O vereador Márcio disse que a
prefeita fez
ez o certo em aumentar o cemitério, que existem rumores de que algumas pessoas não
queriam a referida expansão, mas, a prefeita e os vereadores devem agir para o coletivo, que não
devem agir na individualidade,, estando então a prefeita correta. Tendo sido feito ofício do Plenário
ao executivo agradecendo e parabenizando pela obra de expansão do cemitério municipal.
municipal
Enfatizado pelo vereador Wilson que quem sabe as dificuldades de não encontrar um lote no cemitério
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é somente quem passa pela situação de ter que
qu sepultar alguém,, e o que a prefeita está fazendo hoje é
de extrema importância ao município. Antes de finalizar foi feito ofício do Plenário ao Sr. Pedro do
Alziro tendo em vista realização de festa de rodeio em sua propriedade,
propriedade parabenizando
também pela estrutura bem montada.
montada. O ofício foi estendido ao Sr. Ailton filho do Sr. Pedro do
Alziro que foi o tropeiro responsável pelo rodeio, bem como, ao Sr. Luizinho que é sócio dos
mesmos. Por sugestão do vereador Ernane o ofício foi estendido também ao prefeito
pr
de Jacuí e
à prefeita de Fortaleza os quais cederam máquinas pra plainar o local, além do prefeito de Jacuí
ter enviado a ambulância ao local durante a realização do rodeio.Em
rodeio.Em aparte o Presidente solicitou
atenção de todos os vereadores e pediu que levassem à toda população, o assunto sobre a infestação
do mosquito da dengue que tem trazido outras doenças. Disse que está bastante divulgado, existem
campanhas, mesmo assim há várias pessoas com suspeita de dengue. Falou que devem tomar muito
cuidado, que
ue cada um deve olhar primeiro para suas casas e assim o problema desaparece mesmo que
seja devagar. Relatou que problema é de todos, que devem orientar um outro visando sanar o
problema. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, passou-se a ORDEM DO DIA
D com a seguinte
pauta: Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião,, aprovados por unanimidade.Em
unanimidade.
seguida o Presidente convocou todos os vereadores para a terceira reunião ordinária
ordinár do mês de abril,
a realizar-se no dia 18, às 19:00 horas.
horas Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi
lavrada a presente ata que após verificada e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
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