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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, realizada às 19:00 horas do dia 02 na 

Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a chamada, estavam presentes 

todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE, 

com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 06/13 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017”. Leitura do Projeto 

de Lei nº 07/13 que “Altera o anexo II da Lei nº 806/2006”, encaminhados às comissões. Após o Presidente comunica que 

estão sobre as mesas convite da ALMG, de fórum técnico, nos dias 19 e 20/09; cópias de ofícios, em resposta a 

requerimentos. Informou que a Diretora de Educação Sra. Zulema convida todos os vereadores para o desfile da 

Independência do Brasil dia 07/09 na Praça do Rosário às 16 horas, e que foi disponibilizada verba de R$ 4.080,00 para o PSF 

deste município, conforme divulgado pelo deputado Antonio Carlos Arantes. Em seguida fez os seguintes requerimentos: 1 – 

Requer relação de todos os contratos firmados pela prefeitura municipal, com valor abaixo de preço licitatório, e os que provêm 

de licitação; 2 – Requer agendamento de reunião entre executivo, legislativo e SINDISFOR, visando voltar a debater as 

negociações de reajuste salarial para a categoria. Sem mais para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE 

EXPEDIENTE: O Presidente comentou que foram leiloados pela prefeitura veículos e máquinas sem os motores e questionou 

se há informações se os mesmos permanecem no pátio municipal, não tendo havido resposta, fez requerimento ao chefe dos 

transportes solicitando tal informação, tendo o vereador Fernando Pereira relatado que no final do mandato passado fez 

requerimentos neste sentido e não obteve resposta. Após o vereador Jurubel Reis informou que foi repassado quase R$ 

23.350,00 ao HRC após realização de evento no pesqueiro do mamão, agradecendo todos que colaboraram com o evento. Em 

seguida disse que o Plenário aprovou requerimento do vereador Evair Pereira, requerendo construção de rotatória no 

cruzamento da Avenida Pedro de Souza Freire e Rua Passos, e que no momento da aprovação não imaginou que ficaria 

conforme está desenhado no chão. Solicitou ao vereador Evair que refletisse um pouco mais antes da execução da obra, e 

que levasse a reivindicação à prefeita, pois, da maneira que está entende não ser melhoria e não trará benefícios, visto que se 

for para seguir o fluxo do desenho, até de carro está difícil fazer a manobra, sendo o mesmo hoje totalmente contra a 

execução dessa obra. Após falou aos alunos de Franca presentes na reunião que a questão do transporte escolar está sendo 

muito discutida entre os vereadores e que sabe o quanto é difícil, pois, além do pagamento para ir até Franca, estão perdendo 

aula para reivindicarem o que é direito dos mesmos. Falou que em resposta a requerimento, a prefeita relata que o município 

não é responsável por este transporte, e que não tem obrigação de mantê-lo, porém, está disposta a retornar com o mesmo, 

mas, para isso teriam que adquirir ônibus, visto o setor de transporte entender que esse transporte, não pode ser feito em van 

ou Kombi, tendo o vereador Jurubel dito não entender o porquê. Respondido pelo vereador Evair que a questão é ser divisa de 

estado, pois, há proibição da policia rodoviária quanto ao número de passageiros. O vereador Márcio disse que o DER poderia 

esclarecer essa questão, respondido pelo Presidente que esse órgão responde apenas por Minas Gerais. O vereador Márcio 

solicitou ao assessor jurídico que fizesse levantamento para esclarecimentos aos vereadores. O vereador Jurubel disse que os 

alunos estão esperando resposta dos vereadores e da prefeita para o problema, tendo em vista estarem pagando mais de 

quatrocentos reais por aluno, além da mensalidade. Relatou que na atual situação, não podem ouvir mais que o município está 
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atravessando crise, visto que a prefeitura está criando através de decreto, cargos de assessoria, e dando gratificação à alguns 

servidores. Propôs aos vereadores que conversassem com a prefeita para ceder esse transporte aos alunos, lembrando fala 

do vereador Fernando Pereira de doação de ônibus através do deputado Cássio Soares, onde a data prevista para a chegada 

do veículo seria final de julho. Respondido pelo vereador Fernando que passou mesmo essa informação porque a teve, e que 

já entrou em contato com o deputado para cobrar sendo esta sua função como vereador, tendo o vereador Jurubel 

concordado. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz disse ter sido procurado pelos alunos de Franca, relatando suas 

dificuldades em pagar o transporte contratado e que todos os vereadores estão a disposição dos alunos. O vereador Fernando 

Pereira disse ter recebido ligação da Sra. Adiléia, solicitando apoio e que está trabalhando no mesmo intuito em prol da 

população visando o bem comum. Após fez oficio ao executivo em agradecimento por ter reativado o esporte no município que 

ficou esquecido muitos anos, e agora está acontecendo o campeonato municipal, bem como, agradecer por ter lembrado que 

ainda existe as comemorações de sete de setembro que também ficou esquecida, mas este ano acontecerá. Em seguida o 

vereador Evair explicou que quando fez requerimento da rotatória foi porque presenciou diversas vezes quase acontecerem 

acidentes, pois, é um cruzamento perigoso. Relatou que o engenheiro esteve no local, foram feitos testes inclusive com ônibus 

para verificar a possibilidade de fazer o contorno, que foi realizado com sucesso, e que pedirá ao engenheiro nova avaliação 

porque se for trazer transtorno não resolverá o problema, mas que quanto a conversão de veículos maiores, disse que isso 

também foi avaliado e será proibida conversão total para caminhões e ônibus, a qual será feita apenas em cento e oitenta 

graus, porque de fato não conseguirão fazer a conversão completa, além de ter outras ruas alternativas. O vereador Jurubel 

disse entender a preocupação do mesmo, mas acredita que com veículo maior, não  conseguirão fazer tal contorno. O 

vereador Márcio relatou que se tirar o trânsito da Avenida que é via de acesso rápido, e der problema, o trânsito será mudado 

para o centro da cidade, e aí a situação piora. O vereador Evair Pereira falou da existência de lei que dá direito ao executivo de 

proibir qualquer tipo de transito pesado que danifique via pública, e essa construção além de trazer segurança para os 

usuários da cidade, vai inibir o transito pesado que está danificando as ruas, pois, em alguns locais a operação tapa buracos 

não dura dois meses, e com o isso o município está tendo prejuízos. Disse ter informação concreta que hoje trafega dentro da 

cidade vinte carretas de minério por dia, e daqui um mês serão sessenta, pois, os veículos deixarão de passar pelo morro do 

níquel, e visando a segurança dos pedestres e das casas que apresentam rachaduras, é que fez a solicitação, e que inclusive 

a autoridade responsável pela fiscalização do transito foi chamada no local. O vereador Jurubel Reis disse que todos sabem o 

impacto trazido ao município se aumentar o transito na cidade, mas, também pode trazer mais receita gerando renda aos 

comércios. O vereador Evair disse que a receita não aumenta porque o material vem de fora com os impostos pagos e 

Fortaleza fica a ver navios, e que onde ficam diversos caminhoneiros, acontece de tudo, e em sua opinião, não terá progresso 

porque simplesmente os caminhoneiros vão dormir na cidade. Em seguida o vereador Evair questionou ao Presidente se 

realmente a verba para o PSF já foi disponibilizada pelo deputado Antonio Carlos, respondido que recebeu informação através 

de e-mail, tendo o vereador Evair dito que a prefeita tem interesse em construir PSF no bairro Bom Jesus que facilitaria o 

atendimento das pessoas do bairro. Ao final foi feito requerimento do Plenário requerendo não sejam medidos esforços para 

construção de PSF no Bairro Bom Jesus. Após o vereador Evair Pereira questionou foi feito requerimento à secretaria de 
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saúde referente ao cidadão Wesley e se houve resposta, respondido que foi feito à assistente social com cópia à secretaria de 

saúde, a qual respondeu, porém, a assistente social não. O vereador Evair solicitou que após recebimento de resposta que a 

mesma seja lida em reunião. Em seguida parabenizou o executivo pelo empenho de trazer para Fortaleza a eletrozema que é 

uma empresa de grande porte, dizendo que o contato foi feito diretamente com o diretor regional da empresa, e que não houve 

da sua parte nem da prefeita nenhuma intervenção na escolha das pessoas que estão trabalhando. Parabenizou também 

todas as pessoas que passaram por avaliação, pois, se estão lá é por competência. Após fez requerimento ao executivo 

requerendo seja feita premiação mensal em todos os setores da prefeitura para o funcionário destaque, tendo em vista essa 

premiação fazer com que os funcionários se sintam valorizados e desempenhem ainda mais sua função com dedicação, que 

essa premiação seja através de bem material, ou até dias de folga, ficando a cargo da procuradoria avaliar, tendo os 

vereadores Fernando Pereira e Ernane Moreira solicitado fazer parte desta autoria. O vereador Márcio sugeriu fossem criados 

critérios e regulamentado por lei. O vereador Ernane comentou que na VM funciona dessa maneira, sendo que os funcionários 

também dão sugestões de melhorias e redução de custo. Em seguida disse ser um dever retornar o transporte para Franca 

tendo em vista ter retornado para Passos, pois, os alunos de Franca estão prejudicados, e podem contar com seu apoio. Falou 

de trecho aberto há alguns anos atrás do campo de futebol, pois, está recebendo reclamações de moradores e comerciantes 

sobre o excesso de poeira, o qual está sendo molha, mas não está adiantando, e que não sabe se o trecho será continuidade 

de alguma rua. Fez então requerimento ao setor de engenharia requerendo informações sobre o trecho, sugerindo fosse feita 

calçada visando evitar a travessia de veículos no local. Em seguida fez requerimento ao mesmo setor requerendo a construção 

de rede de esgoto no loteamento do Sr. Luiz do Jacó, na Rua Ferreira Muniz, atrás da residência do Sr. Lauir Coelho. Após 

requereu fossem trocadas as lâmpadas queimadas da Praça da Matriz, tendo em vista reclamação recebida. Respondido pelo 

vereador Fernando que essas lâmpadas já foram providenciadas e a troca será realizada. Sendo o requerimento retirado. Em 

seguida o vereador Aparecido Amaral disse que os alunos têm total apoio dos vereadores para voltar o transporte de Franca, e 

que devem ver o que pode ser feito para resolver essa situação. Após o vereador Márcio Andrade disse que a lei citada pelo 

vereador Evair, é o Código de Postura que é muito antigo e deveria ser revisto, tendo o vereador Jurubel concordado. Falou 

que junto com o direito de execução, existe também o direito de ir e vir, o qual não pode ser retirado das pessoas, e que o 

engenheiro deve avaliar para que seja feito o correto. O vereador Evair disse que o direito de ir e vir das pessoas não tem 

nada a ver com essa situação, discordando o vereador Márcio disse que deve ser avaliado, pois em questão de segurança irá 

melhorar, mas se for para criar problema não deve ser feito. Em seguida o vereador Márcio comentou resposta de 

requerimento solicitando criação da noite jovem, disse que no inicio da resposta pareceu que o executivo havia entendido a 

solicitação porque a repassou ao setor responsável, mas em determinado momento, se sentiu atacado porque diz na resposta 

que o mesmo não tem conhecimento do projeto música na praça que vem sendo realizado. Disse conhecer esse projeto não 

só deste mandato, mas também de anteriores e para ele essa resposta não tem validade, e que está falando de criar a noite 

do jovem que é diferente do referido projeto. Quanto a volta do transporte para Franca disse que é solicitação dos vereadores 

há muito tempo, e que os alunos estão encontrando dificuldades, e solicitou apoio do assessor jurídico para avaliação do que 

pode ou não, pois, no entendimento do setor competente da prefeitura esse transporte não pode ser feito de van ou Kombi. 



4 

 

Sugeriu fosse feito requerimento em nome do Plenário para que a prefeita dê maior atenção ao assunto, pois, os alunos 

chegam de Franca no trevo de Pratápolis e ficam esperando a kombi na beira da rodovia, e em termos de segurança é 

complicado, devendo haver compreensão nessa questão, tendo em vista ser uma situação perigosa, requer ainda, que até a 

chegada do outro ônibus, seja feito transporte ida e volta até Pratápolis, sendo a sugestão aceita. Sugerindo o Presidente 

disse que a prefeita poderia estudar a possibilidade de repassar a esses alunos 80% de porcentagem de bolsa de estudo ao 

invés de 30% repassado atualmente, visto não estar ajudando com o transporte, pois, isso vai refletir no bolso dos mesmos. O 

vereador Evair questionou qual horário os alunos chegam no trevo de Pratápolis, respondido  que as 23:45 horas, tendo o 

mesmo explicado que o problema é que a Kombi que os busca também faz transporte de alunos para zona rural, e só após 

esse transporte a mesma sai para buscá-los no trevo, e que o ideal seria a Kombi estar esperando quando os alunos 

chegarem no local, mas não é possível devido horário. Quanto a chegada do microônibus disse que realmente houve atraso na 

entrega em todo Estado. Após foram feitas discussões sobre a autorização da ANTT para travessia de van e Kombi para fora 

do Estado, tendo o vereador Evair dito que a prefeitura não tem essa autorização. O vereador Márcio informou que essa 

autorização é apenas para ônibus e caminhão, e van ou Kombi nunca precisou de ANTT para fazer transporte. Explicando um 

dos alunos disse que se a empresa possui ônibus com autorização, a van ou Kombi da mesma empresa poderá transportar. 

Ao final o vereador Márcio disse que após busca de informação do assessor jurídico, vão ver o que realmente está 

acontecendo, se é divergência de informação ou se realmente não pode fazer o transporte dessa maneira, e se não puder 

então devem procurar outro meio. Disse ainda, que se não houver outra forma, e o executivo aumentar a porcentagem de 

bolsa desses alunos, há ainda a possibilidade de fazer licitação e contratar veículo para fazer esse transporte. Em seguida o 

vereador Evair questionou se houve desistência por parte de algum aluno após o corte desse transporte, respondido que 

houve transferência de uma pessoa para Passos. O vereador Márcio relatou que se o executivo não puder adquirir veículo ou 

custear esse transporte que então a população seja avisada, e em sua opinião a prefeitura poderia fazer trajeto completo até a 

chegada do novo veículo. O vereador Evair disse que falar que a prefeitura não está ajudando é mentira porque mesmo antes 

da volta do transporte para Passos, já era fornecida Kombi até Pratápolis aos alunos. Presente na reunião a aluna Samara 

disse que essa contribuição é pequena, visto os alunos de Passos terem transporte ida e volta, e se a prefeitura não tem 

obrigação de pagar o transporte para Franca, não pode ajudar os outros. Tendo o vereador Evair Pereira dito que em sua 

opinião isso é ignorância da parte da Sra. Samara, e que a mesma poderia até alterar a voz, mas no Plenário o mesmo é 

resguardado, pois, é previsto em lei que desacato é crime, apesar da Sra. Samara ter direito de se expressar. Continuando o 

vereador Márcio disse que concorda que o executivo está ajudando, mas entende que a prefeita poderia fazer mais, conforme 

falado em diversas reuniões. Falou também que as vezes não é viável colocar veículo maior fazer esse transporte, tendo o 

vereador Fernando dito que hoje o município possui Kombi de doze lugares que pode ser usada. O vereador Evair esclareceu 

ser favorável que o transporte seja feito ida e volta, mas que devem também dar valor no que está sendo feito. O vereador 

Márcio disse que em momento nenhum foi dito que não está sendo feito e nem estão desprezando, a questão é que estão 

reivindicando direito de igualdade. Também presente a aluna Faiara comentou que mesmo com a atual ajuda, os alunos estão 

pagando R$ 350,00 reais de transporte, fora o que pagam de mensalidade da universidade. Falou que devem ter pessoas 
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achando que estão reivindicando coisa boba, mas para os alunos não é, porque está pesando no bolso dos alunos e suas 

famílias. Disse que há diversas pessoas que precisam desse transporte e se não lutarem, possivelmente para 2014, o mesmo 

irá parar. O vereador Marcio disse entender que a situação está complicada e falou que quando era o microônibus o custo era 

dividido pelo número de alunos, mas, agora se puder ser usada van ou kombi, o custo será reduzido. Após o vereador Márcio 

Andrade questionou a diretoria da Câmara, se foram regularizadas as numerações de portarias e decretos do executivo que 

faltavam nos arquivos, bem como, a duplicidade de numerações, respondido que foram enviadas portarias do mês de agosto, 

mas os demais, ainda não foi obtida resposta. Em seguida o vereador Wilson solicitou aos vereadores fosse agendada reunião 

com a prefeita para discutirem sobre o transporte de Franca, visto esse apoio trazer apenas retorno e progresso ao município, 

pois, quanto mais incentivo no estudo melhor. Falou que devem resolver essa situação, e buscar e levar até Pratápolis não é 

distante e nem está saindo do Estado, além de resolver o problema. Solicitou ao vereador Evair que em contato com a prefeita, 

agendasse reunião e após fosse repassado aos alunos o que ficasse decidido. Em seguida o vereador Wilson questionou fala 

do vereador Fernando quando disse que o esporte no município teria sido esquecido. Disse que o mesmo não foi feliz na 

colocação porque conforme é sabido pelo vereador Ernane, estão trabalhando com 130 crianças realizando muitos 

campeonatos. Respondendo o vereador Fernando disse que não foi mesmo feliz na colocação, uma vez que tem 

acompanhado o trabalho do vereador Wilson junto a escolinha de futebol. Se retratou dizendo que quis dizer em relação ao 

esporte adulto do município, o qual não estava mesmo acontecendo. Após o vereador Wilson lembrou de requerimento 

referente a reforma da casa da Sra. Márcia, disse que vem falando com freqüência por ter preocupação, além de ser sempre 

cobrado pela mesma a qual fala que vai se mudar, e se isso ocorrer a situação ficará pior. Falou que gostaria fosse realizada 

reforma, ou que a cidadã fosse retirada da casa porque esteve novamente no local e a situação é crítica. Após comentou sobre 

construção de rotatória, disse ter preocupação e que deveria ser feita proposta à VM para que esse trânsito fosse retirado da 

Avenida, sugerindo construção de ponte a partir do loteamento Rotatória, para desviar o trânsito, informando que pouco ou 

muito, trás emprego, pois, os caminhoneiros precisam de borracharia, abastecer, etc, tendo o vereador Evair dito que se 

conseguissem um projeto de construção de anel viário, seria mais fácil. O vereador Márcio lembrou de levantamento feito 

anteriormente para essa mudança, mas de maneira diferente, porém, não foi colocado em prática devido alto custo, mas da 

maneira dita pelo vereador Wilson ficará mais barato. O vereador Wilson sugeriu envio de oficio aos deputados com tal 

solicitação, tendo o vereador Fernando dito que seria importante porque os mesmos estão colocando agora emendas no 

orçamento para o ano que vem. Em seguida o Presidente informou que a SEARA está disponibilizando dezessete vagas de 

emprego para Fortaleza e a empresa virá à cidade no dia 04/09 para fazer as entrevistas. O vereador Jurubel questionou se foi 

feita divulgação dessas vagas, respondido que não muito, mas existem vinte e três currículos e haverá mais oportunidades 

para recrutar, lembrando que a divulgação foi feita no jornal correio mineiro. Após o vereador Fernando Pereira comentou que 

está sendo divulgado na rádio que provavelmente estará se instalando no município fábrica de costura, e que os currículos 

estão sendo deixados com o Sr. Alex. Em seguida o Presidente fez requerimento requerendo informações da existência de 

convênio entre o município e casas de recuperação de dependentes químicos, tendo em vista a grande necessidade de 

combater o uso de álcool e drogas em Fortaleza, solicitando o empenho de todos, pois, este problema tem afetado muito 
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nosso município. Após o vereador Fernando Pereira comentou que estava trabalhando no clube municipal e viu uma menina 

entre 12 e 13 anos chegando ao local sozinha e caminhando em direção ao bambuzal, a qual o viu e voltou. Disse que havia 

três meliantes pouco acima na Rua Antonio Cardoso de Brito, próximos da cerca, os quais assoviaram para a menina, tendo o 

vereador achado essas atitudes suspeitas, e por isso fez oficio a PM e ao conselho tutelar solicitando seja feita varredura 

visando inibir o que supostamente está acontecendo. Em seguida o vereador Márcio lembrou  que foi falado e teve 

informações sobre implantação de caixa eletrônico em espaço público, e que viu a preocupação de alguns funcionários do 

hospital, pois, houve comentário de que tal caixa seria instalado no local, questionando se essa informação procede, o 

vereador Fernando respondeu que não tem procedência e que a própria Caixa deveria encontrar local, pois, o município 

estaria arcando com responsabilidade que não é dele. O vereador Márcio sugeriu envio de requerimento em nome do Plenário, 

requerendo não seja liberado nenhum prédio público para esse fim, tendo em vista trazer riscos aos funcionários. O vereador 

Evair Pereira disse acreditar que o executivo não autorizaria essa implantação em prédio público, até porque é uma 

recomendação do comandante do destacamento, preocupado com a segurança. Após a estudante Samara Kely questionou ao 

vereador Evair Pereira porque o mesmo lhe disse que estava sendo egoísta, e se foi pelo fato da mesma ter dito que a prefeita 

está cedendo transporte apenas aos alunos de Passos e não para os de Franca. O vereador Evair questionou se a mesma 

afirmava que ele havia dito isso, respondido que não com estas palavras, mas que a fala do vereador foi neste sentido. O 

vereador Evair disse que talvez seria egoísmo não da parte da aluna Samara, mas de todos se dissessem que não estariam 

sendo beneficiados, e que quis dizer que se a prefeita está fazendo a parte dela e contribuindo, seria sim egoísmo, as pessoas 

dizerem que ela não estaria fazendo. A Sra. Samara comentou que não tem porque os alunos falarem que a prefeita não está 

ajudando, até porque a Kombi está buscando os alunos. Finalizando o vereador Evair disse que em momento algum falou que 

os alunos estão sendo egoístas, mas sim que seria egoísmo alguém dizer que a prefeita não está ajudando, e que a fala dos 

vereadores é toda gravada e se quisessem analisar poderiam ficar a vontade. O Presidente relatou que o intuito dos alunos é 

buscar solução para o problema, e por isso sugeriu que se por enquanto não haver transporte, que encontrem jeito de 

aumentar a porcentagem de bolsa de estudo, pois, discussões não resolverão nada. Tendo o vereador Evair dito que se esses 

alunos entenderam que o mesmo os chamou de egoísta, que fosse desconsiderado, porque não foi essa intenção. Usou a 

palavra o Sr. Antonio sugerindo fosse contratada empresa de transporte do Sr. Mateus, respondido que o mesmo possui 

empresa aberta, porém não tem autorização da ANTT. Após a Sra. Samara relatou que no dia 26/08 foram conversar com a 

prefeita, que informou não ser possível ceder van para levá-los, porque é no mesmo horário que estão levando os alunos de 

volta para zona rural. Em seguida discutiu-se sobre a chegada de duas kombis novas, tendo a Sra. Samara dito que já que há 

esses veículos, poderiam fazer o transporte ida e volta pelo menos até Pratápolis. O vereador Márcio disse entender que esse 

trajeto seria uma obrigação. Após discussões o assessor jurídico se comprometeu em procurar a policia rodoviária, se interar 

da lei, e saber quais são os instrumentos para que possa ou não fazer esse transporte, se comprometendo ainda, a repassar 

as informações a Sra. Samara para que sejam transmitidas aos demais alunos. Solicitou novamente a palavra a Sra. Faiara 

Eugenio informando que devido as dificuldades, os alunos irão fazer festa no dia 06/09 na barraca central, visando arrecadar 

dinheiro e pediu a colaboração dos vereadores, pois, todo o comercio está ajudando porque todos acham injustiça o que vem 
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sendo feito com esses alunos. Em seguida a Sra. Adiléia questionou se o vereador Fernando Pereira tem participado de todas 

as reuniões que acontecem na câmara, inclusive para falar sobre o transporte de Franca. Respondido que as reuniões para 

discutir esse assunto que foram feitas nesta Casa, foram fechadas e não participou porque nem todos os vereadores foram 

convidados. O Presidente respondeu que aconteceram duas reuniões que não foram atos da Câmara, e sim o espaço foi 

emprestado para que os alunos se reunissem, e como ocorreu no sábado esteve presente para abrir o espaço aos estudantes. 

A Sra. Adileia disse que ao perguntar ao vereador Fernando sobre a situação do transporte de Franca, foi respondido que 

nada sabia, e tendo ainda o mesmo lhe passado o telefone da prefeita, dizendo que também iria entrar em contato com o 

executivo e que daria resposta a cidadã, porém, isso não ocorreu. Tendo então a Sra. Adileia entrado em contato com o 

Presidente desta Casa que lhe repassou todas as informações. Justificando o vereador Fernando disse que não foi convidado 

a participar destas reuniões, mas das demais participa de todas e luta visando o bem comum, inclusive a própria Sra. Adileia 

havia sido beneficiada, e estaria sendo injusta com o mesmo, porque ele brigou por benefícios para as agentes de saúde. 

Respondido que hoje estão falando do transporte e não de problemas da gestão passada, e ainda, que o vereador não fez 

nenhum favor porque os vereadores recebem salários vindos dos impostos pagos pela população. Após a Sra. Adileia 

questionou porque apenas o ônibus do Chapadão não parou o transporte. Respondido que isso foi discutido em diversas 

reuniões, pois, os direitos devem ser iguais para todos, e quando retornaram esses transportes, o próprio vereador Amaral 

concordou que deveria ser para todos, e como voltou para Passos, o do Chapadão nem parou. O vereador Márcio comentou 

que ainda não receberam resposta de requerimento de relação dos alunos do Chapadão, e que passaram a responsabilidade 

de elaborar essa relação ao vereador Amaral, que não tem responsabilidade sobre isso. Continuando a Sra. Adileia disse que 

a prefeitura pode até não ter responsabilidade obrigatoriamente de manter esse transporte, porém, tem responsabilidade moral 

com esses alunos porque quando entraram na universidade, foi com a palavra de que teriam transporte, agora, ao entrar 

novos alunos, podem dizer que a partir daquele momento a responsabilidade é dos mesmos. Relatou que conversou sobre o 

assunto com o procurador do município, o qual foi muito bruto, sem educação, e mandou que a mesma procurasse um 

advogado para mover ação contra a prefeita. A Sra. Adileia então perguntou ao procurador que tipo de funcionário era o 

mesmo, visto esta atitude, e que para ela a prefeita está mal assessorada porque a prefeitura precisa de funcionários que 

vistam a camisa e ajude o município.   Em seguida falou a Sra. Baluza questionando ao vereador Wilson por ser mais velho de 

Casa, se existe lei no município que disponibilize vagas de emprego para deficientes. Respondido que em Fortaleza foi feito 

concurso público, e que não sabe se tais vagas ficam estabelecidas ou se deveriam ser através de contrato. O assessor 

jurídico respondeu que a partir de 2008 todo órgão público tem que estabelecer 5% das vagas para deficientes, e que na 

administração existem duas formas de contratação que pode ser direta, no caso dos cargos comissionados ou através de 

concurso. A Sra. Baluza disse que procurou a receita federal buscando informações e que em Fortaleza há doze vagas, 

estando ocupadas duas ou três. Questionou porque o Sr. Wandeir Marques foi exonerado, informando que foi orientada a levar 

o problema aos vereadores e prefeita, e procurar os direitos do Sr. Wandeir. Relatou que ele foi exonerado supostamente por 

perseguição política, e que essa pessoa não deve ter família, porque o Sr. Wandeir tem dois filhos, paga aluguel e a única 

renda que tinha era a da prefeitura. Citou lugares onde o mesmo poderia trabalhar, e disse que irá sair com abaixo assinado 
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para o Sr. Wandeir tenha de volta seu emprego. O Presidente relatou que conversou com prefeita, a qual informou que o Sr. 

Wandeir foi contratado por valor abaixo de licitação e o contrato venceu, não havendo possibilidade de empregá-lo novamente 

devido às condições do município. O vereador Márcio lembrou que após essa conversa, foram feitas contratações pela 

prefeitura, tendo a Sra. Baluza dito que essas contratações são de pessoas que foram exoneradas e agora estão voltando e se 

for avaliar o Sr. Wandeir necessita muito mais, e parabenizou o vereador Ernane pela ajuda prestada a seu tio. O vereador 

Evair Pereira disse que participou da negociação para tal contratação, e para o cargo o qual foi contratado poderia ser gasto 

oito mil reais, e então o mesmo foi questionado se preferia dividir esse valor em doze ou seis meses, tendo optado por seis 

meses, onde se deu a exoneração e não houve mais condições de renovar o contrato, a não ser que fosse contratado em 

outro setor. Disse que a partir do momento que foi dado emprego ao Sr. Wandeir descartou-se perseguição política, e se 

comprometeu a falar com a prefeita para tentar resolver essa situação. Em seguida a Sra. Baluza informou que o Sr. Wandeir 

fez entrevista na VM, porém, para desempenhar a função exigida pela empresa necessita de cadeira de rodas motorizada, o 

que não é possível devido suas condições financeiras, e que se tivesse condições daria a cadeira ao mesmo, e não estaria 

pedindo ajuda. O vereador Evair disse que poderiam fazer concurso a curto prazo disponibilizando essas vagas, e ai o Sr. 

Wandeir ocuparia uma delas. Após foram feitos requerimentos do Plenário aos deputados Cássio Soares, Antonio Carlos, 

Renato Andrade e Carlos Melles requerendo seja disponibilizada através de programa de governo, cadeira de rodas 

motorizada ao Sr. Wandeir Marques, visando ajudá-lo na conquista de emprego na VM. Presente na reunião o Sr. Luiz Correia 

disse que o papel dos vereadores é buscar projetos e levar aos deputados porque dinheiro tem muito, pois, tem visto vários 

municípios serem beneficiados e Fortaleza está ficando para trás, e os vereadores deveriam correr mais atrás. O Presidente 

relatou que todos têm se esforçado atrás de recursos, mas que nem sempre chegam. O vereador Fernando Pereira informou 

que em conversa com o deputado Cássio Soares disse que gostaria de ver os recursos no município porque ano que vem os 

vereadores tem que ajudá-los a pedir votos. O vereador Márcio disse que os vereadores estão muito decepcionados com a 

atenção desses deputados ao município, porque só agora começaram aparecer alguns recursos. Falou que os deputados 

devem analisar porque o povo está mudando o pensamento, e as coisas devem ser feitas visando melhorias, e não só em 

época de política. O Sr. Luiz Correia comentou que cada deputado estadual tem dois milhões de reais de emenda parlamentar 

e o jeito mais fácil dos recursos chegarem ao município é através de entidades, as quais fazem projetos às secretarias e após 

recebem o dinheiro. Tendo o vereador Wilson lembrado que em ida a Belo Horizonte foram levados catorze solicitações ao 

deputado Antonio Carlos, que demonstrou facilidade em disponibilizar recursos para alguns dos pedidos. Finalizando o 

vereador Fernando falou á Sra. Adileia que a mesma pode sempre vir à Câmara cobrar seus direitos, porque os vereadores 

estão aqui para ajudar, e que não tem raiva da mesma. Não havendo assuntos a serem discutidos no grande expediente 

passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo 

aprovados. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária do mês de setembro, a realizar-se no dia 09 às 19:00 

horas.  Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será 

assinada pelos vereadores presentes.   


