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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, realizada àsdezenove horas 

do dia 02, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada estavamtodos os vereadores presentes.Não havendo ata a ser apreciada, foi instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE:Informado pelo Presidente que após reunião no plenarinho, as comissões 

permanentes da Câmara para o ano de 2015, ficaram assim definidas: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: Presidente:Evair Messias Pereira – PSC; Vice-Presidente:Wilson 

Pereira – PDT; Membro:Jurubel Honorato Reis – PDT. COMISSÃO DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO:Presidente: Adenilson Queiroz –PMDB;Vice-Presidente:Gabriel Lourenço 

Queiroz – PMDB; Membro:Fernando Pereira da Silva – PSC. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS: Presidente:Ernane Moreira Dias – PSDB; Vice-Presidente:Evair Messias Pereira – 

PSC; Membro:Gabriel Lourenço Queiroz – PMDB. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA:Presidente:Fernando Pereira da Silva – PSC; Vice-Presidente:Wilson Pereira – 

PDT; Membro:Aparecido Donizete Rosa Amaral - PSC.Após a leitura do Veto ao Substitutivo aos 

Projetos de Lei nº 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33 e 34/14, 

protocolizado nesta Casa em 31/12/14,o Presidente solicitou que a Comissão de legislação, justiça 

e redação final faça a apreciação, visto prazo de quinze dias para votação do veto.Após informou 

que estavam sobre as mesas cópia de ofício da Associação RODEIOFORT, e que estão em tramitação 

nesta Casa os seguintes projetos de Lei Complementar: nº 01/14 – Dispõe sobre o imposto sobre o 

serviço de qualquer natureza conforme disposto na Lei Complementar Federal nº 116 de 

31/07/2003 e dá outras providências; nº 02/14 – Cria obrigação acessória para as instituições 

bancárias e financeiras que prestam serviços compreendidos na lista anexa a Lei Complementar nº 

116/2003 Código Tributário Municipal, Lei 720/2003 Estabelece normas para recolhimento de 

ISSQN; nº 03/14 – Altera a Lei Municipal nº 87/70 e dá outras providências, os quais foram 

recebidos emdezembro e necessitam de apreciação detalhada, por isso, as comissões precisam se 

reunir e caso necessário talvez tenham que contratar profissional da área tributária para maiores 

esclarecimentos. Em seguida leu-se o ofício nº 05/15 encaminhado ao executivoinformandoa 

continuidade na devolução mensal das sobras da Câmara, visando o pagamento de bolsas de 

estudos. Dito pelo Presidente que seria injusto acabar com este repasse, que com a estadualização 

da FESP este custo diminuiu, e por isso, expediu oficio solicitando relação dos bolsistas para ver o 

que pode serfeito,e quanto será repassado para dar continuidade no pagamento das bolsas. Após 

fez requerimento ao executivo requerendo os balancetes contábeis dos meses de novembro 
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e dezembro/14. Relatou entender que o envio do balancete de dezembro émais complicado devido 

as dificuldades do fechamento do ano, porém, seja enviado ao menos o balancete de novembro. Em 

seguida fez os seguintes convites e comunicados:reunião na Câmara em 03/02 às dezoito horas do 

grupo de construção conjunta; reunião na VM às dezessete horas do dia 04/02, solicitada pela 

própria empresa; solicitado empréstimo da Câmara pela ADESFORT no dia 04/02.Após fez oficio 

ao Sargento Ronaldo e demais integrantes do grupamento com cópia para o Batalhão da PM, 

parabenizando pelo trabalho da policia militar no município,pois, tem visto a população 

agradecida com o mesmo, a qual diz que houve bastante melhora na cidade. De acordo com o 

Presidente ainda há o que melhorar, mas, já melhorou muito. Exceto os vereadores Evair Messias 

e Fernando Pereira da Silva, todos os demais participaram deste ofício.Foi discutida data para 

reunião de comissão ficando decidido que agendariam depois das reuniões do grupo de construção 

conjunta e da VM. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE 

EXPEDIENTE: O vereador Jurubel Reis disse que está sendo cobrado pordiversos servidores públicos devido 

ao não pagamento do décimo terceiro salário. Tendo sido feito requerimento ao executivo dos 

vereadores Jurubel Reis, Fernando Pereira e Wilson Pereira para informações de previsão de data 

para este pagamento, pois, nos últimos dois anos,falou-se da existência de crise, porém, em dezembro/14 

além do repasse normal que é em torno de um milhão de reais, o município recebeu FPM no valor de 

oitocentos e três mil reais. O vereador Jurubel disse que além da devolução das sobras da Câmara feita 

mensalmente, esta Casa também devolveu ao fim do ano cem mil e quinhentos reais, valor este que é quase a 

metade do valor do décimo terceiro dos servidores, o qual gira em torno de duzentos e cinquenta mil reais, 

por isso, não entendeu o motivo de não ter sido pago o décimo terceiro. Após comentou que um dos projetos 

em trâmite, trata do ISSQN, aumento da carga tributária, que devem analisar, pois, estão discutindo há dias 

sobre atrair indústrias para o município, e ao mesmo tempo falandode reajuste de impostos.Falou que estão 

presentes nesta reunião alguns alunos da universidade de Franca para reivindicar com todo direito, o 

transporte escolar e bolsa de estudo, pois, com a estadualização da FESP o valor das bolsas diminuiu muito, 

mas, existem alunos que por opção de cursos ingressarão na faculdade de Francaos quais precisam de 

atenção. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao executivo para que seja dada atenção especial 

tanto no transporte para Franca, como para as bolsas de estudo, visto comprometimento do 

Presidente da Casa de fazer a devolução das sobras mensais com esta finalidade.Quanto ao oficio para 

a PM, o vereador Jurubel comentou que o trabalho feito pela mesma é bastante elogiado. Em seguida 

lembrou sobre veículo fiorinoque o município recebeu através de emenda parlamentar do deputado Antonio 

Carlos Arantes, e disse que soube que este veículo foi repassado para uma associação. Tendo sido feito 
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requerimento ao executivo para informações de qual foi a associação beneficiada,a forma utilizada 

para repassar o veículo amesma,e se as despesas com o carro serão assumidas pela prefeitura ou 

pela associação. O vereador Jurubel comentou que o veículo veio para a associação e está certo de repassar 

e a população fazer uso. Após comentou que na reunião da Câmara do dia 09/12/14 o vereador Evair 

Pereira relatou que a prefeita assumiu uma dívida da administração anteriorno valor de quatro mil reais 

mensais que devem ser pagos a empresa da Sra. Eunice Maia, tendo sido feito requerimento ao executivo 

para informações de que dívida é esta, a forma que a mesma foi contraída e em quantas parcelas foi 

dividida.Também assina este requerimento o vereador Wilson Pereira.Em seguida o vereador Gabriel 

Queiroz comentou quea questão das bolsas de estudo é uma preocupaçãonão só dos vereadores, mas, da 

prefeita, e acredita que a mesma dará respaldo aos vereadores do que pode ser feito. Quanto ao décimo 

terceiro disse que está sendo cobrado pelos servidores, mas, acha que a prefeita irá se posicionar sobrea 

forma como poderá ser pago. Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião e por 

mais este ano que se inicia, cumprimentou os presentes, e disseacreditar que a prefeita irá se posicionar 

favorável ao pagamento das bolsasuma vez que o valor para cursos superiores diminuiu para mais da 

metade, visto a estadualização da FESP. Disse que os estudantes estão buscando algo melhor para a vida e 

hoje sem estudo não se chega a nenhum lugar. Agradeceu a presença dos alunos e questionou se já 

procuraram o chefe de transportes para resolver a questão, respondido pela Sra. Géssica Limaque sim,sendo 

respondido que o mesmo iria saber com a prefeita, porém, não seria nada definitivo, mas, as aulas se 

iniciaram nesta data e os alunos estão sem saber o que fazer. Dito pelo vereador Fernando que foi expedido 

ofício e que assim como os vereadores, o executivo deve fazer o melhor para resolver a situação. O vereador 

Evair lembrou o apoio da prefeitura de Itaú de Minas que transportava estes alunos de Itaú até Franca. Disse 

queo executivo fez contato com tal prefeitocom o intuito de dar continuidade no transporte, mas,soube do 

aumento do número de estudantes de Itaú. Comentou que apesar desta Casa ser o lugar de reivindicar, quem 

decide é a prefeita a qual não pôde decidir nesta data por problemas particulares, porém, acredita que a 

resposta quanto ao transporte será rápida, e poderão ver ainda a possibilidade de ratear entre os alunos o 

custo do combustível. Disse que dependendo da situação do município, todos querem ajudar, mas, afirma e 

deixa claro que não éobrigação do município fazer este tipo transporte, e que após enviar o ofício devem 

esperar a resposta da prefeita. Dito pela Sra. Gessica que vieram a esta reunião para tentar resolver, mesmo 

que fosse para os alunos arcarem com o combustível. Dito pelo vereador Ernane Dias que deveriam verificar 

a quantidade de alunos, pois, dependendo até uma Kombi transportaria os mesmos.Lembrado pelo 

Presidente que os alunos devem procurar o setor de transporte e informar que já se matricularam, 

justamente para a prefeitura saber o número de alunos. Prosseguindo o vereador Fernando disse crer que 

todos os vereadores irão lutar no intuito de buscar este transporte. Quanto as sobras devolvidas pela Câmara 

ao executivo em dezembro, disse não ter entendido bem a fala do Presidente e do colega Jurubel quando 
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questionaram sobre pagar o décimo terceiro, disse que também é servidor e está ansioso para receber este 

pagamento, porém, ficou surpreso com as falas, porque ao término da gestão anterior também ficou 

pendente o pagamento de décimo terceiro, tendo o vereador feito requerimentos solicitando o pagamento, e 

vários vereadores foram contra o documentosendo que na época a situação do município não era tão 

catastrófica como hoje. Sobre os projetos em trâmite, disse que devem analisar por se tratar de questões 

tributárias, mas, todos sabem que o Brasil está passando por este tipo de reforma, e que devem votar o mais 

breve possível visando melhorar a receita do município, com o intuito de devolvê-la a população em forma 

de benefícios. Em seguida o vereador Evair Pereira justificou sua não participação no oficio a PM de 

Fortaleza e ao Batalhão. Explicou que há alguns meses expediu oficio ao Sargento Ronaldo solicitando fosse 

realizado patrulhamento nas madrugadas em toda cidade, visto haver comércios em vários lados da mesma, 

e que quando fez o ofício foi para que a polícia não permanecesse apenas perto do banco e do mercado Zé 

Maria que são empresas particulares, principalmente o banco que possui seguro para o dinheiro. Sendo que 

na sua visão como vereador e policial, este é um dos motivos que não está sendo feito um bom policiamento. 

O segundo motivo é devido a forma como o Sargento respondeu  o ofício, pois, teve o capricho de responder 

a caneta no próprio ofício, o que para o vereador não é feitio da policia militar, pois, conhece o trabalho da 

mesma por ter trabalhado por mais de vinte anos na PM, por isso, acredita que o Sargento teve esta atitude 

de propósito, por conta própria. O terceiro motivo é porque houve ocorrência com cidadão que se encontra 

com problemas psicológicos visíveis, tendo o cidadão sido ferido com um corte abaixo do olho proveniente 

de coronhada.Tendo o vereador dito que está falando deste assunto e que pode provar o que fala. Então, na 

opinião do vereador, para um Sargento fazer um bom serviço, não pode jamais agredir as pessoas desta 

maneira, visto que não houve reação por parte do cidadão, que para o vereador o que parece, é uma brasa 

coberta de cinza que se soprar a mesma aparece, além do que a pessoa precisa ser mais transparente. 

Informado pelo vereador Fernando que falou com o Sargento Ronaldo sobre a forma que o mesmo 

respondeu o ofício e da insatisfação do vereador com o fato, mas, após a conversa o Sargento mal 

ocumprimenta, apesar do vereador tê-lo como amigo e que o Sargento não é uma pessoa ruim. Tendo o 

colega Evair concordado e dito que não está retirando os bons trabalhos prestados pelo Sargento à 

comunidade, os quais são relevantes, mas, está falando de algumas falhas que devem ser corrigidas e não 

aplaudidas. Após o vereador Evair fez requerimento ao Presidente solicitando relação de todas as 

faltas dos vereadores em reuniões ordinárias, desde o início deste mandato, quais foram as 

justificativas apresentadas pelos mesmos e também se houve desconto em folha de pagamento 

destes vereadores, conforme prevê o Regimento Interno. Requereu também do executivo fossem 

legalmentecortadasas arvores localizadas entre o bar do sessenta e a mercearia da Sra. Anaí, na Rua 

Passos,pois, estão em cima do passeio prejudicando os pedestres, além de causar grande sujeira. Por 

sugestão do vereador Ernane requereu – se também o corte de árvore da Rua São Benedito em frente 
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a residência da Sra. Luzia. Também por sugestão do vereador Adenilson foi incluído corte de árvore 

da Rua Trinta de Dezembro próxima da residência da Sra. Gláucia. Requereram ainda, que estas 

árvores sejam substituídas por outras de pequeno porte. Participam deste requerimento os 

vereadores Ernane, Fernando e Adenilson.Enfatizado pelo vereador Evair que está fazendo esta 

solicitação por pedido dos moradores da rua. Após foi feito oficio dos vereadores Evair, Ernane e 

Fernando ao Sr. JulioTubino, presidente do União Esporte Clube que corajosamente e se dedicando 

bastante, assumiu a presidência do clube municipal e aos poucos está mostrando trabalho, visando 

trazer conforto e diversão ao povo de Fortaleza. Com a palavra o vereador Evair falou sobre entrevista 

em rádio local do ex–presidente, vereador Adenilson Queiroz, de que a Câmara não tem obrigação de 

devolver as sobras financeiras, apesar de ter sido feito.Esclareceuque é de competência do Presidente fazer 

esta devolução conforme diz o artigo 39 do Regimento Interno, o que é uma obrigação, de forma que o que 

foi devolvido para a prefeitura não foi nada feito de livre vontade. Dito pelo Presidente que é obrigatório a 

Câmara devolver as sobras, mas, se no decorrer do ano o valor for usado na operacionalização da Câmara 

não há o que devolver, pois, a Câmara tem este direito dentro da legalidade. Em seguida o vereador Ernane 

Dias relatou acreditar que a prefeita resolverá a situação das bolsas de estudo e do transporte dos alunos de 

Franca. Após foi feito ofício do Plenário ao executivo agradecendo pela realização de operação tapa 

buracos. O vereador Ernane fez requerimento ao executivo requerendo o seguinte: a troca de telha 

quebrada do poliesportivo; manutenção elétrica e limpeza da quadra do Bairro Oraida de Melo 

Costa; e implantação de redutor de velocidade em frente a residência da Sra. Terezinha Deró, visto a 

grande quantidade de crianças e aalta velocidade dos veículos que passam pelo local.Informado pelo 

vereador Fernando que a operação tapa buracos foi feita em caráter emergencial e não foi possível fazer em 

toda cidade, mas, de acordo com a prefeita, já está sendo montado processo licitatório para terminar a 

operação no resto da cidade.Quanto a construção do quebra molas, o vereador Ernane comentou que já falou 

com a prefeita a qual informou que quando iniciasse a outra etapa da operação tapa buracos na cidade, a 

referida construção seria incluída nas obras. Após o vereador Aparecido Amaral comentou acreditar que 

serão mantidos a bolsa de estudos e o transporte escolar para os alunos de Franca. Fez requerimento ao 

executivo para manutenção da estrada principal do Chapadão, onde existe um enorme buraco de 

mais ou menos cinco metros de profundidade, próximo da guarita que segue para a propriedade do 

Sr. Edgar, isso há mais de um ano.Informou que solicitou a manutenção ao Sr. Itamar, porém, não foram 

tomadas providências. Em seguida o vereador Wilson Pereira comentou que até que provem o contrário, seu 

entendimento quanto ao veto continua o mesmo, visto parecer jurídico, por isso,acha que não há 

necessidade de se reunirem. Após fez requerimento ao executivo requerendo relação de servidores 

que trabalham em locais de risco e recebem insalubridade e periculosidade, tendo em vista ter 

recebido denúncias. Assinam este requerimento os vereadores Jurubel e Márcio. Em seguida o 
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vereador Adenilson Queiroz fez requerimento ao executivo requerendo informações se os 

funcionários do clube municipal serão pagos pela prefeitura ou pela associação que assumiu o local. 

Disse que não sabe se há nesta Casa informações sobre a forma que o clube foi repassado à associação, o que 

foi oferecido, o que é de obrigação e de direito. Falou de comentários sobre a queda de arrecadação do 

município, por isso, solicitou informações sobre a RCL a qual em 2012 foi de R$ 14.984.284,80, em 2013 R$ 

13.922.092,00, e em 2014 R$ 14.269.344,01,então, sendo analisada a RCL é praticamente a mesma em 2012 

e 2014, o que aumentou foram os gastos. O vereador Fernando questionou a diferença entre os anos de 2012 

e 2014, respondido que foi de R$ 700.000,00, dito pelo vereador Fernando que com esta diminuição a 

prefeita está sendo guerreira porque assumiu a prefeitura em 2013 com uma dívida de quase dois milhões 

de reais. Respondido pelo vereador Adenilson que apenas comparou valores, mas se for comparar da forma 

que o colega Fernando está dizendo, os dados irão aumentar, pois, exames, cirurgias, transporte e etc., o 

mesmo não incluiu.Quanto aos alunos de Franca o vereador Adenilson solicitou ao Presidente seja repassado 

valor maior para os bolsistas, pois, diminuíram muitos alunosde Passos, ou então, fosse cedido o transporte 

aos mesmosaté Franca, porque não sabe se haverá possibilidade dos alunos de Fortaleza iremjuntos com os 

de Itaú. Em seguida disse que vem sendo discutida a criação de projeto para geração de renda e emprego, e 

para ele uma das saídas seria um incentivo para o plantio de café, fazendo mudas e estudo dos realmente 

interessados, tendo em vista haver retorno após dois anos. Tendo sido feito requerimento dos 

vereadores Adenilson, Márcio e Ernane ao executivo para plantio de mudas e levantamento dos 

interessados, além de acompanhamento de profissional que verifique se regras estarão sendo 

cumpridas.Foi feito ainda requerimento dos vereadores Adenilson, Ernane e Wilson requerendo a cobrança 

de impostos de ambulantes que venham vender suas mercadorias na cidade, pois, estes vêm para a cidade, 

não pagam impostos e vendem mercadoria que os munícipes poderiam vender. Quanto ao corte das árvores 

informou que as próximas das casas da Sra. Luzia e Gláucia, o mesmo pediu a poda ao Sr. Jose Geraldo, o qual 

informou que seria montada comissão, porém, já faz um tempo. Dito pelo vereador Fernando que para podar 

algumas árvores, a Sra. Fabiana precisa conseguir liberação no IEF. Continuando o vereador Adenilson disse 

que foi até a rádio e expôs o valor em torno de R$ 435.000,00, devolvido em seus dois anos de mandato 

como Presidente. Esclareceu que a Câmara tem que fazer a devolução, desde que haja sobras, disse que pode 

ter havido mal entendido, e que a Câmara não é obrigada a devolver o valor caso seja gasto por inteiro. 

Relatou que na última reunião de dezembro passou despercebido e não fez indicação do uso da devolução 

para pagamento do décimo terceiro, pois, os vereadores podem apenas indicar ou sugerir. Dito pelo 

vereador Evair que pode ter havido má colocação das palavras durante a entrevista, pois, foi dito que não 

teria a obrigação de devolver e talvez seja este o problema. Disse que apesar do vereador Adenilson ter feito 

devolução de quatrocentos e trinta cinco mil reais em dois anos, o município repassou para a Câmara em 

torno de oitocentos mil reais por ano, observado então, que em dois anos foram gastos um milhão e 
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duzentos mil reais. Em resposta o vereador Adenilson disse que se quiserem, poderiam fazer levantamento 

dos gastos, pois, fez os pagamentos que tem que ser feitos, assim como, o décimo terceiro dos servidores da 

Câmara e outros encargos que são cobrados, mas, acreditaque suas gestões foram as que menos gastaram 

porque não viajaram,nem gastaram com coisas supérfluas, e a única coisa que fez com custo mais alto foi a 

reforma da Câmara no valor de vinte e oito mil reais. Disse que falou na rádio que a Câmara não é obrigada a 

pagar décimo terceiro, pois, cada órgão deve assumir sua responsabilidade, e a Câmara fazendo a devolução 

é lógico que o executivo irá pagar o que for mais urgente. Após o Presidente fez requerimento ao chefe do 

setor de tributos requerendo levantamento de todos os impostos pagos por entidades bancárias nos 

últimos seis anos. Quanto às falas do vereador Evair sobre o Sargento Ronaldo, disse que traz aqui o clamor 

popular de pessoas que relatamestarem mais seguras com o trabalho realizado pelo Sargento. Disse que toda 

profissão tem erros e problemas, mas, os atos bons do Sargento tem trazido satisfação para a maioria da 

população, apesar de saber que existem pessoas não satisfeitas. Relatou que em algum momento todos tem 

um desvio, erros, mas, devem ser corrigidos. O vereador Evair disse concordar com a opinião do Presidente, 

mas, acredita que a opinião de um pai que tem o filho agredido com uma coronhada, não é a mesma opinião 

do Presidente,e que também traz em Plenário, reivindicações de algumas pessoas insatisfeitas com certos 

atos do Sargento. Relatou que como pai jamais iria aceitar esta situação de agressão covarde, pois, o cidadão 

não reagiu.Em seguida o vereador Wilson Pereira parabenizou o Sr. Julio por assumir a presidência do clube, 

e falou da existência da associação CRIAFORT que há seis anos está em atividade e nunca foi lembrada. Disse 

que trabalha na associação desviado de função, que existem provas de que tentaram tirar o mesmo de lá por 

várias vezes apesar de a associação funcionar bem, pois, nunca houve reclamação de pais, nem acidentes 

com as crianças. Queno mandato anterior o vereador Fernando parabenizou a associação em Plenário, mas, 

nos últimos dois anos a mesma foi esquecida, e que deve ter acontecido algo porque agora a associação ficou 

ruim. O vereador Fernando questionou se o colega Wilson estaria cobrando elogios à associação, respondido 

que sim, e ainda, de fala sobre requerimento em que o vereador Fernando cobrava o pagamento do décimo 

terceiro, onde nenhum dos vereadores foi contra. Dito pelo vereador Fernando que elogios não são cobrados 

e sim conquistados. O vereador Wilson questionou ao colega Fernando se houve alguma mudança, pois, o 

mesmo tem falado bem da associação na rua, inclusive que seu neto iria para os treinos, e então, falar isso 

em Plenário hoje já não é mais interessante? Respondido que é porque segundo informações do próprio 

vereador Wilson, o mesmo estaria de forma irregular na associação, que gostaria que esta discussão ficasse 

em Plenário porque deve obrigação ao colega Wilson que é uma pessoa admirável e boa. O vereador Wilson 

questionou a época da criação da associação o vereador Fernando estava presente e viu a prefeita passar os 

trabalhos ao mesmo, respondido que sim, o vereador Fernando questionou se existe documento assinado, 

respondido que foi assinada ata e o estatutoda associação, e que se houvesse irregularidades provavelmente 

já haveria saído. Queapesar de haver mais pessoas que trabalham lá, fala em nome da associação, que a 
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mesma existe, eé regular. Respondido pelo vereador Fernando que a associação não procurou o executivo 

para conveniar-se com o município até mais ou menos setembro/14, mas, após cobrança sobre assunto que 

saiu desta Casa, o executivo foi procurado. Relatou a importância do município se empenhare trabalhar com 

o esporte. Que além do neto, seu filho também irá treinar na CRIAFORT. Que não está dizendo que o trabalho 

da associação está sendo mal feito, mas, não vai elogiá-la porque estará sendo contra inclusive a 

documentação que o vereador Wilson tem em mãos. O vereador Wilson questionou porque na recente 

administração do clube municipal possuem dois funcionários e na CRIAFORT onde trabalham com noventa e 

cinco crianças não pode ter funcionário, pois, a época o Sr. Rogério assumiu o compromisso, porém, não quis 

ir para a associação.Em seguida o vereador Fernando fez oficio ao executivo parabenizando pela 

iniciativano inicio do largueamento da estrada do Sr. Vitor Hugo. Disse que estão fazendo também a 

limpeza da estrada.Lembrado pelo Presidente que esta limpeza poderia ser feita nas outras estradas do 

município na medida do possível. Sobre o Sargento responder ofício a próprio punho, o vereador Fernando 

disse que reclamaram ao executivo, que mantém o quartel através de convênio com a polícia militar, tendo 

sido expedido ofício ao Sargento Ronaldo, o qual de forma desrespeitosa respondeu ao executivo novamente 

de próprio punho e no rodapé do ofício, porém, a cobrança cabe ao executivo. Disse que o trabalho do 

Sargento é bom, mas às vezes poderia atender melhor outros comércios da cidade.Sobre aumentar o valor 

das bolsas, o Presidente explicou que isso não é possível porque a lei foi aprovada no valor de trinta por 

cento. Antes de encerrar o vereadorAdenilson lembrou que foram devolvidosainda cem mil reais, divididos 

em dez parcelas de dez mil reais, destinados às bolsas de estudo, totalizando uma devolução de duzentos mil 

e quinhentos reais.O vereador Fernando parabenizou o colega Adenilson, pois, quando da devolução, os 

vereadores foram todos comunicados, assim como, quando da presidência do vereador Wilson queentrou 

em contato com o mesmo dizendo que iria enviar o oficio dando direção de onde gostaria que o valor fosse 

gasto, já o atual Presidente oficializou o executivo para que o assunto não viesse ao Plenário. Respondido 

pelo Presidente que o ofício enviado ao executivo é justamente para que seja feita previsão na contabilidade 

da Câmara, para saber qual será a devolução, e se não fosse assim, não teria informado em Plenário, e ainda, 

que esta é uma questão administrativa.Finalizando o vereador Ernane disse que procurou o novo gerente do 

banco Bradesco e falou sobre a implantação de divisórias visando mais privacidade dos clientes, respondido 

que vai tentar providenciar as divisórias. 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, sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara segunda reunião 

ordinária do mês de fevereiro, 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 depois de verificada e aprovada será assinada pelos 

vereadores presentes.   


