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 ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2014, realizada às dezenove 
horas do dia dezesseis, na sede da Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro. Feita a 
chamada constatou-se a presença de todos os vereadores. Após verificação a ata foi aprovada por 
unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE:PEQUENO EXPEDIENTE:PEQUENO EXPEDIENTE:PEQUENO EXPEDIENTE:    O Presidente fez os seguintes requerimentos ao O Presidente fez os seguintes requerimentos ao O Presidente fez os seguintes requerimentos ao O Presidente fez os seguintes requerimentos ao 
executivo: 1executivo: 1executivo: 1executivo: 1----    seja encaminhada prévia do orçamento da LOA/2015, tendo sido etendo sido etendo sido etendo sido emitidomitidomitidomitido    em nome do em nome do em nome do em nome do 
PlenárioPlenárioPlenárioPlenário;;;; 2 2 2 2 ---- informações sobre abaixo assinado protocolizado na prefeitura, visto questionamento da D. 
Tereza. O Presidente questionou se os vereadores tinham informações se a tenda montada na Praça da Matriz 
é do município ou do Sr. Luerci Queiroz, visto ter sido montada em frente o bar do mesmo, sem resposta o o o o 
Presidente fezPresidente fezPresidente fezPresidente fez requerequerequerequerimento solicitando informação do executivorimento solicitando informação do executivorimento solicitando informação do executivorimento solicitando informação do executivo    se a tenda é alugada pelo município ou pelo se a tenda é alugada pelo município ou pelo se a tenda é alugada pelo município ou pelo se a tenda é alugada pelo município ou pelo 
comerciantecomerciantecomerciantecomerciante. O vereador Wilson Pereira também assinou estes requerimentos.  Após o Presidente questionou 
se seriam apresentadas emendas ao projeto da LDO/2015, visando votação breve. Instalado o GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE 
EXPEDIENTE:EXPEDIENTE:EXPEDIENTE:EXPEDIENTE: O    vereador Márcio Andradevereador Márcio Andradevereador Márcio Andradevereador Márcio Andrade informou que será emitido ofício ao executivo para 
informações sobre alterações de fichas do projeto de abertura de crédito especial para o Fundo Municipal de 
Assistência Social. Em seguida requerequerequerequereueueueu    ddddo executivo o executivo o executivo o executivo oooo    cascalhamento das estradas de acesso a Jacuí e Areias, cascalhamento das estradas de acesso a Jacuí e Areias, cascalhamento das estradas de acesso a Jacuí e Areias, cascalhamento das estradas de acesso a Jacuí e Areias, 
bem como, as demais que necessitarem da manutençãobem como, as demais que necessitarem da manutençãobem como, as demais que necessitarem da manutençãobem como, as demais que necessitarem da manutenção, , , , pois, a terra está solta, formando buracos    e se chover 
terão problemas.    Informou    que o caminhão pipa do município está com a bomba quebrada, por isso não está 
sendo possível aguar as estradas, mas, a manutenção está sendo feita, apesar de entender que deveria ter sido 
feito teste na bomba antes da entrega do veículo.    Foram feitos comentários de vários trechos das estradas 
rurais que estão em más condições, e de providências tomadas para molhar trecho perto do Sr. Elias Alves, 
tendo o vereador Wilson Pereira comentado que o serviço ficaria bom se for usada a nova patrol que possui 
escalificador, além de molhar e fazer o tratamento do material. O vereador Márcio comentou que o trabalho 
realizado na estrada das Areias está bom, mas, parte da terra permanece na estrada escondendo o cascalho. Em 
seguida informou que o Sr. Claudinho agendará reunião na SETOP para debaterem o transporte 
Fortaleza/Passos, e que o executivo será convidado visando juntos minimizar o problema. Questionou se 
foram recebidos os atos normativos atualizados, respondido que não, reiterou requerimentoreiterou requerimentoreiterou requerimentoreiterou requerimento    neste sentidoneste sentidoneste sentidoneste sentido.... 
Após questionou sobre a instalação de frigorífico no município, respondido pelo vereador Evair que 
desistiram porque o solo do local onde seria instalado não é favorável devido humidade, e não sabe se a 
prefeitura tem intenção de adquirir área e ceder à empresa. Dito pelo vereador Márcio que valeria o esforço 
desde que fosse gerar emprego à população....    Lembrou sobre visita e conversa ocorrida na empresa Morro 
Azul, que depois foi desfeita pelo diretor da Votorantim. Questionou se havia mais informações e sugeriu 
agirem para saber quem está falando a verdade, além de cobrar da Votorantim Metais, pois, se não será 
vendida deve ser colocada em operação. Sugeriu fosse agendada novamente reunião com o Sr. Ricardo da 
Morro Azul e a prefeita para esclarecimento de dúvidas, porque entrou em contato com a VM que ficou de 
repassar informações, mas não repassou, após o Sr. Vagner esteve na Câmara para responder, o que não foi de 
livre vontade e sim uma condição, tendo em vista terem sido indagados. O vereador Jurubel disse que de 
acordo com o Sr. Ricardo, a questão não foi negociada com a gerência da Unidade de Fortaleza e sim em São 
Paulo, tendo o Presidente dito que o Sr. Vagner é um dos negociadores, que houve procura, porém, sem 
resultado por terem oferecido valor menor que o pedido e que em momento algum foi citado o nome Morro 
Azul, apenas que havia recebido proposta de uma empresa.  Em seguida o vereador Jurubel Reis informou que 
após conversar com a assessoria jurídica da Câmara, o requerimento referente ao aparelho de raio-x não foi 
expedido por ter voltado a funcionar, e que tem informação que a prefeitura está providenciando a 
contratação de técnico visando atender a população. Comentou que na audiência de debate da LDO/2015, 
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estiveram presentes os Srs. Marcos contador da prefeitura, e Alberto representante da ADPM, porém, 
compareceram poucos vereadores e pessoas, que foi esclarecida dúvida de quais emendas podem ser 
acrescentadas e principalmente a questão do orçamento no valor de quase dezoito milhões de reais, que não 
há como fugir deste valor, visto que de acordo com a Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses foi de 
um milhão e duzentos mil reais por mês, então não há porque dizer que não estão fazendo as coisas devido a 
queda da arrecadação. Quanto ao transporte falou novamente da grande quantidade de pessoas que se 
encontravam na praça no final de semana à espera do ônibus, porém, não existe mais o transporte nestes dias. 
Disse que as pessoas estão cobrando, que a situação é complicada e que entende que a prefeitura tem 
compromisso com os alunos, e é fato que há pessoas que estão deixando de trabalhar por não ter transporte. 
Relatou que além das mudanças nos horários estão cobrando valor de passagem de ônibus comum, porém, o 
veículo usado é um micro-ônibus e devem tomar providências juntamente com a prefeita, agilizar a questão de 
providências junto a SETOP, pois, como está não tem condições. Disse que há mais de vinte anos a 
sudoestino é responsável por esta linha e devem sim ter responsabilidade com o povo. O Presidente informou 
que emitiu ofício ao executivo, solicitando transporte com micro-ônibus do município durante as férias aos 
fins de semana e feriados, visando atender os que trabalham em Passos, porém, após verificar junto a 
procuradoria jurídica, a prefeita informou que este transporte seria ilegal. O vereador Fernando Pereira 
cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus pela reunião e comentou que o micro-ônibus que está fazendo 
o transporte está vindo como circular, e está indo na plataforma da rodoviária o que é errado. Relatou que 
como não há mais diálogo com a empresa, devem esperar documentos da SETOP e após organizar 
movimento na porta da cisne e justificou sua ausência na reunião das 17:30 horas. Após foi feito ofício dos Após foi feito ofício dos Após foi feito ofício dos Após foi feito ofício dos 
vereadores Evair, Fernandvereadores Evair, Fernandvereadores Evair, Fernandvereadores Evair, Fernando e Amaral ao engenheiro da prefeitura, agradecendoo e Amaral ao engenheiro da prefeitura, agradecendoo e Amaral ao engenheiro da prefeitura, agradecendoo e Amaral ao engenheiro da prefeitura, agradecendo    seuseuseuseu    desempenho na criação de desempenho na criação de desempenho na criação de desempenho na criação de 
vários vários vários vários projetos projetos projetos projetos que beneficiam oque beneficiam oque beneficiam oque beneficiam o    município. município. município. município. O vereador Evair Pereira falou de resposta de requerimento do 
SINDISFOR que relata que o Sindicato é livre de qualquer interferência ou intervenção de pessoas estranhas 
ou representantes do poder público. Disse que no requerimento ele, o Presidente e o colega Fernando 
solicitaram cópia do Estatuto do SINDISFOR, e acredita que não pode haver interferência internamente no 
trabalho do Sindicato, mas a partir do momento que são procurados por servidor filiado ao mesmo alegando 
que está sendo lesado, os vereadores têm o dever de buscar informações e que como vereador irá representar 
no Ministério Público, tendo o vereador Fernando Pereira dito que também representará junto do colega 
Evair. Em seguida o vereador Evair Pereira disse que ao participar de reuniões sempre vê tocar o hino das 
cidades, tendo sidotendo sidotendo sidotendo sido    feitofeitofeitofeito    requerimento ao requerimento ao requerimento ao requerimento ao executivo dos vereadores Evairexecutivo dos vereadores Evairexecutivo dos vereadores Evairexecutivo dos vereadores Evair    e Ernanee Ernanee Ernanee Ernane, requerendo a criação do, requerendo a criação do, requerendo a criação do, requerendo a criação do    
hino da cidadehino da cidadehino da cidadehino da cidade, que seja feit, que seja feit, que seja feit, que seja feitaaaa    de forma que na criação inclua os alunos das escolasde forma que na criação inclua os alunos das escolasde forma que na criação inclua os alunos das escolasde forma que na criação inclua os alunos das escolas, a população, e ao final, a , a população, e ao final, a , a população, e ao final, a , a população, e ao final, a 
melhor letra receba brindemelhor letra receba brindemelhor letra receba brindemelhor letra receba brinde.... Em seguida disse entender que transportar os trabalhadores em micro-ônibus do 
município, apesar de necessário é ilegal, e que até os vereadores poderão responder por isso caso ocorra 
acidente. Relatou que até para transportar os alunos é ilegal, visto não terem seguro de vida, que é importante 
buscar as informações na SETOP, e trazer para a cisne esta responsabilidade que é dela. O vereador Gabriel 
Queiroz falou das más condições das estradas rurais e do excesso de poeira, mas, devem esperar concerto do 
caminhão para tomada de providências. Quanto a negociação entre a VM e a Morro Azul, disse que os 
vereadores não podem obrigar as empresas a negociar, porém, devem obter informação da situação e repassar 
ao povo. Após o vereador Wilson Pereira disse que a atitude da cisne caracteriza falta de respeito com a 
população. Questionou ao Presidente se ainda existe possibilidade de negociação com a empresa, respondido 
que não e que pode ocorrer ainda corte de horários durante a semana. Sugerido pelo vereador Wilson a 
elaboração de ofício junto do executivo, visando documentar e resolver mais rápido, e após que este ofício seja 
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apresentado à SETOP. O vereador Márcio sugeriu fosse enviado ofício ao Sr. Januário solicitando regularizar 
os horários, pois, os existentes não atendem a população e se não mudarem irão tomar atitude. O Presidente 
opinou que o ofício deve ser enviado apenas em nome dos vereadores e se a prefeita achar cabível que envie 
outro. Finalizando o vereador Wilson convidou os colegas para campeonato da CRIAFORT no 
poliesportivo das 08:00 às 13:00 horas, informando que estão acontecendo quatro jogos/dia. Em seguida o 
vereador Ernane Dias relatou ter sido procurado pela Sra. Darla relatando não ter condições de construir no 
prazo de um ano, em lote doado pela prefeitura, conforme solicitado no requerimento dos vereadores Márcio 
e Fernando e por isso, está a ponto de devolver o lote. . . . O vereador Fernando informou que fez requerimento 
de limpeza dos lotes e que existe o prazo para construção, mas o município não está cobrando, e comentou 
também que da parte pavimentada poderiam iniciar as construções. O vereador Ernane disse que explicou a 
situação à cidadã informando que o que deve ser feito com urgência é a limpeza dos lotes, e que ninguém 
pediu prazo para construir.    RRRReiterou requerimento de providências para trecho eiterou requerimento de providências para trecho eiterou requerimento de providências para trecho eiterou requerimento de providências para trecho dededede    acesso à Rua Bonifácio acesso à Rua Bonifácio acesso à Rua Bonifácio acesso à Rua Bonifácio 
CostaCostaCostaCosta    eeee    ssssolicitou fosse anexadaolicitou fosse anexadaolicitou fosse anexadaolicitou fosse anexada    cópia de abaixo assinado entregue nesta data ao mesmo.cópia de abaixo assinado entregue nesta data ao mesmo.cópia de abaixo assinado entregue nesta data ao mesmo.cópia de abaixo assinado entregue nesta data ao mesmo.    Após o Plenário fez Após o Plenário fez Após o Plenário fez Após o Plenário fez 
ofício à Direção da empresa Morro Azul agradecofício à Direção da empresa Morro Azul agradecofício à Direção da empresa Morro Azul agradecofício à Direção da empresa Morro Azul agradecendo endo endo endo as oportunidades de emprego as oportunidades de emprego as oportunidades de emprego as oportunidades de emprego ao municípioao municípioao municípioao município    eeee    às às às às 
informações prestadas, quanto às negociações com a Votorantim Metais.informações prestadas, quanto às negociações com a Votorantim Metais.informações prestadas, quanto às negociações com a Votorantim Metais.informações prestadas, quanto às negociações com a Votorantim Metais.  Não havendo mais assuntos para o 
grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA ORDEM DO DIA ORDEM DO DIA ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos 
apresentados, sendo aprovados. O Presidente convoca para a primeira reunião ordinária de julho, no dia 07 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.  
 
 
 


