
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 17 DE JULHO 

DE 2017. 

Presidência do vereador Márcio Domingues Andrade. 

Ás 19:00 horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores Danilo Júnior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto 
do Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo Rodrigues 
(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), 
Reginaldo Marques dos Santos (PMDB), e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). 
O Presidente da sessão coloca a disposição a ata da reunião anterior, a qual foi 
aprovada e assinada pelos vereadores. Após abre o PEQUENO EXPEDIENTE com 
a seguinte pauta: Leitura do Projeto de lei nº 27/17 "Dispõe sobre a desafetação de 
área pública que especifica e dá outras providências", o qual foi encaminhado para 
as comissões. Dito pelo Presidente que este projeto chegou à Câmara com pedido 
de regime de urgência e que as comissões devem avaliar, pois, será feita a votação 
deste pedido na ordem do dia. Apóso Presidente informa que foi distribuída cópia de 
convite da AMM para a primeira reunião do importante projeto de interiorização 
"AMM nos Municípios - Encontro nas Macrorregiões", no dia 21/07 (sexta-feira), em 
Andradas-MG. Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da tribuna a cidadã Ligia 
Monteiro, a qual relatou ser tesoureira da Associação Comunitária Rural do Ribeirão 
Muniz, porém, faz parte desta associação ha dez anos. Informou que o projeto em 
pauta diz respeito a esta associação porque esta entidade recebeu projeto da 
Votorantim Metais, o qual teve custo em torno de noventa e seis mil reais, mas, este 
projeto seria para a compra de dois tanques de leite, reforma da sede da associação 
localizada na zona rural do município a qual já foi concluída, bem como, construção 
de cômodo para colocar o tanque de leite na cidade de Fortaleza, visto que, o 
cômodo onde o mesmo se encontra não pertence a associação. Relatou que a 
associação foi beneficiada com lote a beira da rodovia, em frente a escola, e deste 
projeto, fizeram contato com o Instituto do BNDS e a associação destinou mais ou 
menos nove mil e setecentos reais para esta construção, porém, o terreno ainda não 
possui infraestrutura, e diante do fato, optaram por permanecer onde já estão, 
próximo do poliesportivo, já que o tanque está no local há quase trinta anos, porque 
lá tem toda infraestrutura necessária. Salientou que se a associação fosse construir 
no lote que ganhou, a obra ficaria em mais de dez mil reais e que tal construção era 
para ter sido feita em setembro de 2016, o que foi protelado, houve troca de 
mandato e desde o início de 2017 estão tentando resolver este problema. Disse ter 
sabido que nesta data o projeto foi enviado à Câmara e por isso, conversaram 
novamente com o prefeito, no intuito de devolverem o lote a beira da rodovia que 
possui mil metros, em troca do atual local onde o tanque se encontra o qual mede 
oitenta metros. Esclareceu que a associação não necessita de metragem maior do 
que a que o tanque está, onde já possui sala e seria construído somente um 
banheiro, lembrando que tudo seráconstruído e organizado de acordo com as leis da 
vigilância sanitária e principalmente conforme solicitado pelo Instituto do BNDS, pois, 
do contrário, não há liberação de verba.O Presidente esclareceu que o projeto 
autoriza o município a fazer processo licitatório e haverá os credenciamentos de 
acordo com as demandas, citando o que a associação deve ter para atuar e se 
aparecer outra associação, esta também poderá participar do processo. No uso da 
palavra a Sra. Ligia esclareceu que a Votorantim Metais e o Instituto estão inseguros 
em investir na construção da sede no lote recebido, visto, que o local não tem 
segurança, e o projeto encerra-se em novembro, e por isso, o valor recebido deve 
estar zerado na conta da associação, e se não liberar o atual lote, a associação não 
terá dinheiro para custear contador, veterinário e taxas bancárias. Comentou que de 



três em três meses tem que fazer aporte, mas, como não há documentação de que 
o terreno está no nome da associação, tal aporte não está sendo liberado. Enfatizou 
que a associação corre o risco de perder este recurso e automaticamente ficará sem 
o contador e veterinário. O Presidente esclareceu que mesmo com o pedido de 
regime de urgência as comissões possuem tempo legal de até trinta dias para votar 
o projeto, o que não impede que a proposição seja votada antes. Em seguida o 
vereador Denilson Augusto do Nascimento parabenizou a Sra. Ligia pelo seu 
trabalho e o trabalho da associação, o qual é sério, resgatando as origens do 
município. Questionou o motivo de a associação ter que custear médico veterinário. 
Respondido que isto se dá devido ao projeto.O vereador relatou que devem analisar 
o projeto com carinho, pois, é simples, não abre leque para discussões e em sua 
opinião todos os vereadores irão aprovar o regime de urgência, visando resolver o 
caso. Enfatizado pelo Presidente que devem seguir a lei de licitação e a Lei 
Orgânica do município o que esclarece qualquer dúvida quanto ao questionamento. 
Continuando o vereador Denilson Nascimento parabenizou o Sr. Itamar Justino pela 
realização de mais um evento, o pedalfort, no pesqueiro do mamão ocorrido 
recentemente.O vereador Evair Messias Pereirarelatou que como já faz muitos 
anos que o tanque está no local, acredita que deve permanecer e que ninguém deve 
tirá-lo de lá, mas, sua preocupação é se os associados tem consciência de que 
quando é feita licitação pode asvezes ocorrer de perder o local. Esclareceu que da 
forma que está pode ser que percam dez mil reais, mas, se fizer a licitação pode ser 
que apareçam outros candidatos que apresentem proposta melhor e com isso a 
associação perca os trinta anos de serviço. Sugeriu fosse feita assembleia entre os 
associados visando dar conhecimento do fato aos mesmos. Respondido que isso já 
ocorreu. Relatou que esta é apenas uma preocupação, que o trabalho da 
associação é louvável, pois, está sempre em busca de melhorias e que está falando 
em forma de cuidado para que a associação não perca o espaço. Outro 
questionamento do vereador Evair é se há políticos que façam parte da associação. 
Respondido que da diretoria não, apenas o vereador Gabriel Queiroz que é membro. 
O vereador Evair sugeriu que o colega Gabriel fique fora de votação sobre o assunto 
na associação para que não tenham problemas futuros, esclarecendo que isto é 
apenas uma recomendação. Tendo o Presidente informado que serão feitos todos 
os trâmites referentes ao projeto lei, salientando que o risco de se perder o espaço 
para outra associação permanece, apesar de ser difícil encontrar uma entidade que 
faça o mesmo trabalho.Esclareceu que não é necessária a recomendação do colega 
Evair, visto que como será feito através de processo licitatório, não tem como saber 
quem será vencedor. Dando continuidade o vereador Evair questionou se a Câmara 
recebeu resposta de requerimento de sua autoria sobre pagamento dos médicos, 
diferente do valor constante em edital de processo seletivo.  E também resposta de 
requerimento referente a gratificação paga à médica que não é servidora 
efetiva.Tendo solicitado que constasse em ata a resposta para futuras providências. 
Após foi feito ofício do Plenário ao Sr. Ronaldo Leão parabenizando pelo 
excelente trabalho que está sendo realizado na estrada Fortaleza/Jacuí, 
sugerindo que este trabalho se estenda para as demais estradas do 
município.Em seguida o vereador Helio Justino dos Santosquestionou se chegou 
nesta Casa resposta referente a aquisição de medicamentos para as farmácias, uma 
vez, informações de que estão faltando dez tipos de medicamentos, os quais são os 
mais usados pela população. Respondido pelo Presidente que a resposta ainda não 
foi enviada. Questionado pelo vereador Helio se existe possibilidade de fazer outra 
licitação para a compra destes medicamentos, respondido pelo Presidente que foi 
solicitado ao prefeito que a situação fosse regularizada, e na reunião anterior foi feita 
outra solicitação requerendo informações do executivo dos motivos de estar faltando 
estes medicamentos, visto reclamação da população e de servidores, mas, por 
enquanto o prefeito não respondeu, porém,tem prazo para resposta o qual ainda não 



venceu. Quanto a votação do projeto em pauta o vereador Helio Justino disse que 
assim que liberado está a disposição para votar. No uso da palavra o vereador 
Reginaldo Marques dos Santosrelatou que as dúvidas que tinha sobre o projeto de 
lei foram esclarecidas. Após fez requerimento ao executivo requerendo seja 
analisada a possibilidade de ser feita análise de solo gratuita para todos os 
produtores rurais do município, em face, de que tal análise será feita para os 
produtores que irão plantar mudas de café, então, que seja disponibilizada 
também para os demais produtores. Requer ainda, seja vista a possibilidade 
de a inseminação artificial ser custeada pela prefeitura municipal. O Presidente 
faz parte desta autoria, uma vez, já ter falado há dias com o prefeito sobre o 
assunto. Tendo o prefeito dito que está vendo esta possibilidade. Também participa 
o vereador Danilo Oliveira. Continuando o vereador Reginaldo Marques relatou 
que a pedido da cidadã Cláudia, gostaria de fazer requerimento ao executivo para 
que seja analisada a possibilidade de adequar o benefício da insalubridade 
para os agentes da epidemiologia no município, adequando da mesma forma 
feita aos agentes de saúde municipais.Após foi feito ofício do Plenário ao Sr. 
Paulo Flávio Bárbara parabenizando - o pela organização e realização do 
evento "Pedalfort" ocorrido recente. O ofício foi estendido ao Sr. Itamar 
Justino,visto ter cedido espaço para referido evento. No uso da palavra o 
Presidente fez requerimento ao executivo, tendo em vista já ter sido conversando 
com o prefeito e o vice, requerendo seja verificada a possibilidade de construir 
pista de caminhada e ciclovia em área de propriedade do município a qual não 
está sendo usada próxima ao pesqueiro do mamão. Justificado que com esta 
construção a população deixará de caminhar em locais perigosos, pois, terão local 
específico para a atividade.Participa deste requerimento o vereador Evair 
Pereira.Solicitou novamente a palavra o vereador Reginaldo Marqueso qual 
informou ter conversado com servidor público, o qual questionou que os vereadores 
aprovaram projeto de lei que iria economizar mil e quinhentos reais mensais ao 
município, e então, esta economia deveria ser usada em benefício dos servidores 
públicos municipais. Tendo o cidadão solicitado fosse feito requerimento deste 
vereador no sentido de usar este valor na aquisição de café da manhã para os 
servidores. A sugestão foi acatada e o requerimento foi expedido em nome do 
Plenário.Em seguida o vereador Gabriel Lourenço de Queirozparabenizou o Sr. 
Itamar Justino por realização de evento. Quanto ao projeto em trâmite, disse ter 
grande urgência, porque por mais que dependa de licitação, há alto valor de recurso 
em jogo também. Informou que atualmente a associação conta com trinta 
fornecedores de leite e se perderem o valor disponibilizado, irão voltar a estaca zero. 
O vereador Welington dos Reis dos Santos liberou o projeto de lei nº 27 para 
votação. Em seguida o vereador Danilo Junior de Oliveiraparabenizou o Sr. 
Itamar Justino por ceder espaço para realização do evento Pedafort, enfatizando 
que o mesmo é parceiro de diversos eventos que ocorrem na cidade. Parabenizou 
também ao Sr. Paulo Flávio pela realização do evento citado. Relatou que solicitou 
fazer parte do ofício do vereador Evair por achar muito importante. Que devem 
parabenizar também toda a equipe de trabalho, pois, quando há encarregado, existe 
também uma equipe que ajuda e apóia. Disse acreditar que a situação irá melhorar 
se trabalharem em equipe, lutando juntos num mesmo objetivo.Quanto ao projeto de 
lei nº 24 encaminhado em 10/07, disse que já foi votado regime de urgência, e como 
membro de comissão adianta ser favorável ao mesmo, pois, entende que irá ajudar 
no desenvolvimento da comunidade gerando emprego e trazendo empresas para o 
município. Sobre o projeto de lei nº 27 enfatizou ter um alcance social muito grande, 
além de os associados estarem cientes sobre o procedimento licitatório. Disse 
entender ser um projeto de urgência e por isso o libera para votação, relatando 
ainda, que os dois projetos irão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
do município. Dando continuidade informou que em 12/07 participou de audiência 



com o vice-governador do Estado, Sr. Antonio Andrade, e na oportunidade o 
vereador Reginaldo Marques e o vice-prefeito Ernane Dias puderam participar 
também. Esclareceu que o prefeito não pôde estar presente em virtude de problema 
de saúde de seu pai, e que não compareceram também os vereadores Gabriel 
Queiroz e Welington Santos. Relatou que para este evento, o convite foi feito através 
do Sr. Frank Almada, assessor do vice- governador, aos vereadores do PMDB, 
tendo sido solicitado que estendessem o convite ao prefeito e vice. Informou que 
falaram sobre saúde e educação e também sobre a importância de o Estado cumprir 
com acordos com as santas casas da região. Tendo sido citadas diversas 
ocorrências em que o prefeito e vice lutaram que conseguiram que os 
procedimentos fossem feitos.Informou que foi apresentado requerimento destes 
vereadores, fez a leitura do mesmo, o qual solicita: 1 - asfaltamento do trecho 
Fortaleza/Jacuí, visto informação de o trecho foi licitado no exercício de 2012 e já 
possui projeto executivo e planilhas orçamentárias, aguardando apenas aprovação 
de recursos para início da obra, tendo em vista ainda, informação de que este 
projeto já se encontrava na agenda do governo, porém, não havia recursos para tais 
despesas; 2 - apoio na agricultura e pecuária, visto que o município deixou de contar 
com o apoio da Votorantim Metais a qual suspendeu suas atividades deixando de 
gerar vários empregos diretos e indiretos, fazendo com que diversas pessoas 
buscassem serviço em outras cidades, além de ter causado queda na arrecadação 
de impostos do município impactando diretamente na qualidade dos serviços 
públicos prestados à população; 3 - Infraestrutura do loteamento de 
aproximadamente trezentos e cinquenta lotes, os  quais foram doados em 2012, 
entretanto, não conta com infraestrutura mínima para moradia, tendo sido solicitado 
intermediação para que o município obtenha recursos financeiros para 
concretizarem o sonho das famílias que serão beneficiadas com a conclusão das 
obras.  Continuando o vereador Danilo Oliveira disse que não só pelos autores da 
proposição, mas, por toda esta Casa, a qual também tem este anseio, é que o 
requerimento foi apresentado, visando a busca de recursos públicos que irão 
melhorar a qualidade vida da comunidade. Ao final disse que gostaria de deixar a 
questão registrada salientando que está sempre pronto para buscar melhorias para 
a comunidade. Em seguida foi feito requerimento do Plenário ao executivo 
requerendo informações sobre a interdição do PSF do Bairro Chapadão, visto 
que os moradores do Bairro estão questionando se a médica voltará a atender 
no local. Após o Presidente questionou se foi instalada bomba d'água no local, 
respondido pelo vereador Francisco Ronivaldo que não e que se os atendimentos 
voltarem a ser feitos no PSF a referida bomba deverá ser instala e que o prefeito lhe 
falou que estava organizando para comprar a mesma, só que os moradores estão 
pressionando para saber se os atendimentos irão voltar, porque estão achando que 
isso não vai ocorrer, conforme aconteceu com a escola do Bairro. O vereador 
Francisco Ronivaldo esclareceu que não duvida do prefeito, mas, o requerimento 
servirápara mostrar aos moradores do Chapadão os quais estão achando que o 
vereador não está fazendo nada em benefício dos mesmos. O vereador Evair 
questionou se a médica não está atendendo no Chapadão, respondido que não visto 
interdição do PSF a qual inicialmente seria por trinta dias, porém, o prazo já se 
estendeu. O Presidente questionou se o prefeito já se reuniu com os moradores do 
Chapadão conforme solicitação do vereador Francisco Ronivaldo, respondido que 
até o momento não houve reunião, nem resposta. O vereador Francisco Ronivaldo 
disse que sugeriu a elaboração do requerimento para que tenha explicação de que 
maneira está e quais as atitudes estão sendo tomadas, visto a interdição. Quanto ao 
projeto em pauta relatou entender ser de urgência e que há tempos a associação 
está esperando este projeto o qual chegou de última hora e se a Sra. Ligia não 
viesse a reunião para explicação, não saberia como iriam aprovar, pois, dependendo 
da situação futuramente alguma culpa poderia recair sobre os vereadores. Enfatizou 



que as proposições devem chegar à Câmara no tempo certo, para que possam 
analisar corretamente, até porque diversos recursos possuem prazo para ser 
recebido. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo fez requerimento ao Sr. 
Ronaldo Horta para que fosse feita visita ao Bairro Chapadão visando verificar 
os mata burros, pois, alguns já não possuem condições de passagem. E que 
esta solicitação se faz em face da informação de que a madeira para a 
manutenção dos mata burros do município já está sendo retirada.O Presidente 
solicitou participar desta autoria.O vereador Francisco Ronivaldo informou que há 
cidadão em que o leiteiro não está indo a sua casa porque o veículo não passa no 
mata burro e não há outra passagem. Após solicitou ao colega Welington Santos 
que se o mesmo souber de moradores do bairro Chapadão que estão dispostos a 
instalar internet, que será possível, pois, junto do Sr. Luiz conseguiram com que o 
responsável pela instalação fosse ao Bairro para conhecer o local, e fazer as 
marcações, e que nesta data, teve informação de que os aparelhos já foram 
encomendados, e por isso, irá se reunir com os moradores do bairro no dia 24/07 
para falar do assunto. O vereador Welington dos Reis dos Santos questionou se 
esta instalação e o processo ocorrerãoindependentes do apoio da prefeitura, e se 
não haverá licitação, respondido pelo vereador Francisco Ronivaldo que sim, e que 
o prefeito apoiou porque indicou a pessoa que poderia fazer a instalação, mas, não 
precisará fazer licitação e não será usada antena do município. O vereador 
Francisco Ronivaldo informou que irá falar com o prefeito, que conversou 
diretamente com o responsável pela instalação, e que não está deixando de querer 
o apoio do município, até porque o prefeito disse, que o que precisarem poderão 
contar com ele.Segundo o vereador, para a referida instalação será necessário 
adiantamento financeiro, porém, o Sr. Luiz disse que verá o que pode ser feito 
quanto ao fato. Esclareceu que a reunião será para saber quantas pessoas vão 
querer a instalação, a qual irá abranger muitos moradores. Em aparte o Presidente 
informou que a Câmara está fazendo levantamento e o prefeito será oficializado, 
pois, esta Casa tem sido responsabilizada pela maioria dos atos, pois, os 
documentos chegam atrasados ou tarde, ou seja, chega à Câmara muito em cima 
da hora, sendo que ficam na prefeitura por muito tempo, e quando vem para a 
Câmara é sempre com urgência. Diante disso a Câmara irá oficializar o prefeito, 
visto reclamação dos próprios vereadores, e a partir de agosto/2017 serão 
estabelecidos prazos para recebimentos de proposições vindas da prefeitura, e se 
não chegarem a tempo hábil a esta Casa, entrará somente em pauta na próxima 
reunião, uma vez que a Câmara não é obrigada a ser responsabilizada por um ato 
que não é dela. Pediu novamente a palavra o vereador Evair Pereira para falar 
sobre o projeto de lei nº 27relatando que deviam desvincular o projeto, da 
necessidade de não se perder dez mil reais, porque pode caracterizar 
direcionamento. Que de sua parte está votando projeto de desafetação de área, e 
que não está votando o projeto para que uma associação possa deixar de perder 
dez mil reais. Enfatizou que os vereadores não querem que a associação perca o 
valor, mas, gostaria de esclarecer a questão para que não fique direcionado. Dando 
continuidade fez requerimento ao executivo requerendo informações o mais 
breve possível, dos motivos de não terem iniciado as obras de reforma do 
Estádio Tio Veio, uma vez que o município recebeu recursos em fevereiro para 
a mesma. O vereador Helio Justino participa do requerimento.O vereador Evair 
relatou que a licitação que era para ter sido feita em janeiro, aconteceu apenas em 
maio, e está correndo risco de perder o recurso ecomentou ter tido informações de 
que estão tendo problemas com a caixa econômica. Após o vereador Evair Pereira 
fez requerimento ao executivo requerendo informações de como está a 
situação das Certidões Negativas de Débitos do município. E por sugestão do 
Presidente, que participa da autoria, requer sejam enviadas cópias das 
certidões municipais. Usou da palavra o vereador Gabriel Queiroz para informar 



que soube que antes de voltar os atendimentos no PSF do Chapadão, deverá ser 
feita limpeza, tendo o vereador questionado sobre a aquisição de bomba d’água 
visto o pedido ter partido desta Casa. Esclarecido pelo vereador Welington Santos 
que o poço artesiano será novamente perfurado, já a mina d’água não será usada. 
Também falou o Presidente relatando que o poço existia, porém, deu problema e 
então, passaram a pegar água da mina, e que até que perfurem novamente o poço 
deveriam colocar a bomba tendo em vista, praticidade. Dito pelo vereador Welington 
que para isso deve haver acompanhamento se a água da mina ainda é adequada 
para uso, e que não tem conhecimento se no local ainda tem água. Informado pelo 
Presidente que de acordo com moradores do bairro, a água da mina ainda dá para 
fazer o abastecimento. O vereador Francisco Ronivaldo disse concordar com o 
Presidente e a bomba deveria ser implantada até a perfuração do poço, pois, a 
situação não está funcionando e os vereadores estão aguentando indiretas e 
reclamações devido ao fato, lembrando que não é contra a construção do poço. 
Foram feitas diversas discussões sobre o melhor a ser feito, dito pelo Presidente que 
apesar de a implantação da bomba ser mais barata, e de que nem todo poço 
artesiano tem água pura, esta é uma questão administrativa. O vereador Welington 
Santos falou sobre o fato de a água da mina não ser adequada para uso, tendo o 
vereador Francisco Ronivaldo dito que já usaram esta água por anos e nunca teve 
denúncia. Dito pelo vereador Welington Santos que se implantar a bomba d’água na 
mina, ele mesmo solicitará análise sobre a qualidade desta água. Tendo o vereador 
Francisco Ronivaldo questionado os motivos de o colega Welington não ter 
solicitado análise da água dos anos anteriores em que a bomba puxava água da 
mina. Respondido pelo vereador Welington que nesta época não era vereador e 
nem vice prefeito e que na época quando solicitou a implantação de água na escola, 
pediu e foi feita análise da qualidade da água.Fez uso da tribuna o cidadão Itamar 
Justino da Silva, para questionar quais vereadores lembravam-se do projeto 
piscicultura familiarda associação AMAFORT, tendo informado que irá reativar 
novamente o projeto, porém, através da associação RODEIOFORT, e por isso 
gostaria de saber se terá o apoio da Câmara Municipal. Disse que está difícil, mas, 
está correndo atrás de recursos, e que tem ideias, e irá levantar novamente o projeto 
ainda em 2017. Que sua ideia é doar quatrocentos alevinos de tilápia para cada 
produtor, e se conseguir mais recursos, a intenção é soltar alevinos também no Rio 
São João, de espécie diferente da tilápia, porque esta não é permitida.Todos os 
vereadores parabenizaram o Sr. Itamar pela atitude, tendo o Presidente dito que o 
que é de bom ao município, a Câmara está junto. Quanto ao questionamento do 
vereador Evair sobre resposta de requerimento, a servidora Patrícia Oliveira 
esclareceu que o documento é o de número 151 de 06/06/17 e por enquanto não 
houve resposta. Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a 
ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação do “regime de urgência” para o 
Projeto de Lei nº 27/1717 "Dispõe sobre a desafetação de área pública que 
especifica e dá outras providências". Tendo sido aceita a urgência por unanimidade 
de votos. Após foramcolocados em discussão, os projetos de leis: nº 24"Dispõe 
sobre a desafetação de área pública que especifica e dá outras providências"; nº 
27/17"Dispõe sobre a desafetação de área pública que especifica e dá outras 
providências". O vereador Evair Pereira relatou ter emendas a serem inseridas no 
projeto de lei nº 24. Disse ter preocupação, pois a desafetação trata-se da área onde 
ficam os galpões, a qual faz divisa com o Centro Educacional, e dependendo do tipo 
de empresa que ocupar o local irá produzir ruídos que atrapalhará a escola. 
Lembrou que a última empresa que esteve no local, foi alvo de várias denúncias 
tanto pelo barulho como pela poeira. E por isso propõe emenda para que a empresa 
que se instale no galpão produza pouco ruído, ou que estes sejam produzidos 
dentro dos limites permitidos. Falou também sobre a possibilidade de instalação de 
empresa que trabalhem com produtos químicos e que o odor pode atingir as 



crianças do Centro Educacional. O Presidente disse que estas questões são 
preocupantes, mas, os vereadores não podem estabelecer critérios dentro do projeto 
de lei. Respondido pelo vereador Evair Pereira que os vereadores podem buscar 
informações junto ao prefeito para saber de que forma será feita a licitação. O 
Presidente concordou. Tendo o vereador Evair dito ainda que está desafetando área 
onde existem dois galpões, mas, em momento algum no projeto cita tais balcões. 
Informado pelo Presidente que no projeto cita os galpões e os banheiros, mas, 
mesmo assim, o vereador Evair Pereira solicitou fossem buscadas informações junto 
ao prefeito, no sentido de saber se os galpões estão legalizados e em condições de 
vistorias para que fábricas possam se instalar, visto que o local foi interditado pelos 
bombeiros e pelo Ministério Público. Ainda com a palavra o vereador Evair Pereira 
disse recordar que o documento vindo da promotoria solicitando a saída da empresa 
do local era porque a mesma estava em local público sem licitação e também 
porque já estava interditado pelos bombeiros. Comentou que as vezes aprovam o 
projeto agora e tenham problemas futuros e que em sua opinião é ilegal aprovar 
proposição que não esteja dentro da lei, pois, para que seja feita cessão de algum 
bem público, este precisa estar em condições de uso. Ao final disse que estas 
informações são importantes para que aprovem o projeto sem preocupações. O 
vereador Danilo Oliveira informou que ao dialogar com o assessor jurídico da Casa 
em relação a estas questões, o entendimento que teve foi de que a empresa que 
ganhar a licitação deverá fazer as adequações e conseguir as licenças necessárias 
para o funcionamento de suas atividades. Usou a tribuna o assessor jurídico para 
esclarecer que sua preocupação é de que o município está cedendo bem imóvel 
para um terceiro. Questionou sobre o valor deste bem, e disse que não seria 
possível fazer avaliação destes barracões para que na licitação a empresa se 
comprometa a devolver o local com seus desgastes naturais, mas, sem deixar o 
município lesado. Esclareceu que o bem público para ser cedido deve estar livre e 
desembaraçado e concorda com o vereador Evair, pois, estas informações são 
plausíveis de serem levantadas. Tendo o Presidente sugerido o envio de 
requerimento do vereador Evair para esclarecimentos. O vereador Evair disse 
entender que esta questão irá trazer empregos, mas, estes devem ser trazidos com 
segurança principalmente no que diz respeito a atingir os alunos da escola. Após o 
Presidente questionou ao assessor jurídico que se em outro projeto de desafetação 
há artigo que diz que todas as alterações no imóvel que venha a melhorá-lo, no 
término do contrato, ficam para o município sem ter nenhum tipo de prejuízo ou 
ressarcimento. Respondido que pode ser que estas exigências estejam 
estabelecidas no artigo segundo do projeto de lei. O Presidente disse que deveriam 
propor emenda a qual dispõe sobre não ser cobrada pela associação/empresa que 
usufrua do local, a melhoria feita no local. Tendo o assessor dito que é exatamente 
neste ponto que falou ao vereador Danilo, pois, deve ser feita avaliação do bem 
imóvel. O Presidente propôs emenda também ao projeto de lei nº 27 para que as 
benfeitorias feitas pela empresa/associação permaneçam para o município após o 
término do contrato. O vereador Reginaldo Marques sugeriu emenda para que a 
empresa que ganhar a concessão do imóvel seja responsável pela adequação e 
liberação perante aos bombeiros. Respondido pelo Presidente que os vereadores 
não podem estabelecer este tipo de critério o qual deve vir da prefeitura. Foram 
feitas diversas discussões e o projeto de lei nº 24/17 permaneceu com as 
comissões. Tendo o vereador Evair Pereira feito requerimento ao executivo 
requerendo informações sobre as empresas que irão se instalar nos galpões, 
quanto ao volume de ruídos que serão produzidos, bem como, o pó que será 
produzido visto riscos de prejudicar os alunos do centro educacional. Requer 
também, informações da situação do local se já foram liberados ou 
permanecem interditados. O Presidente sugeriu a realização de audiência pública 
junto aos moradores próximos ao local para saber opiniões sobre o fato. Dando 



continuidade a ordem do dia, foi colocada em votação a emenda aditiva a qual 
dispõe que toda melhoria feita na área desafetada permaneça para o município no 
final do contrato, ou caso ocorra desistência pela empresa. A emenda foi aprovada 
por unanimidade. Após foi colocado em votação em turno único o projeto de lei nº 
27/17 que "Dispõe sobre a desafetação de área pública que especifica e dá outras 
providências", aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados 
nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o 
Presidente convoca para a décima nona reunião ordinária da segunda sessão 
legislativa ordinária da décima quarta legislatura às dezenove horas, no dia 07 de 
agosto de 2017. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a 
presente ata que aprovada, é assinada pelospresentes._______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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