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                      CARTA DE FORTALEZA              
 
Os Servidores Pú blicos e Vereadores dos Poderes Legislativos Múnicipais do Brasil, 

reúnidos no XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS - XI 
ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, realizado em FORTALEZA - Estado do CEARA , nos dias 
25 a 29 de maio de 2016, tornam pú blico por meio desta Carta, a consensúal tradúça o de seú 
convencimento sobre o qúe a segúir se expressa: 

 
1. Manifestam-se pela necessidade da criaça o, por lei múnicipal, de úma Comissa o de  

Transiça o responsa vel pela elaboraça o de relato rio com o objetivo de efetúar a transmissa o de 
cargos em final de mandato. 
 

2. Defendem qúe, no a mbito dos Legislativos Múnicipais: 
 

- O retorno ao Múnicipalismo como fonte real de democracia e colúna do Poder 
Comúnita rio, diminúindo o Poder Centralizado cada vez mais afastado do interesse comúm; 

 Seja evitada a criaça o de nú mero excessivo de cargos de provimento em comissa o de 
livre nomeaça o e exoneraça o, por meio de percentúal estipúlado por lei múnicipal; 

 Qúe seja regúlamentada, no a mbito do Poder Legislativo Múnicipal as progresso es por 
me rito; 

 Sejam criados incentivos ao desempenho dos servidores, tais como gratificaço es por 
trabalhos especiais; por atividades docentes; pelo exercí cio em tempo integral; pelo exercí cio com 
dedicaça o exclúsiva; e, programas de capacitaça o; 

3. Repútam fúndamental a participaça o dos Legislativos Múnicipais na formúlaça o de 
normas de úso e ocúpaça o do solo úrbano em Terrenos da Marinha, a começar pelo estabelecimento 
de diretrizes nos Planos Diretores, a fim de evitar danos ambientais, bem como, de oútro lado, para 
prevenir a ocorre ncia de danos pessoais e materiais. 

4. Reiteramos qúe seja alterado o para grafo ú nico do artigo 71 da Constitúiça o Federal 
obrigando aos estados-membros a inclúsa o, em súas constitúiço es estadúais, de dispositivo 
prevendo o preenchimento de ao menos úma vaga de conselheiro de Tribúnal de Contas estadúal 
por cidada o comúm qúe preencha os reqúisitos constitúcionais. 

5. Qúe sejam adotadas medidas úrgentes, no sentido de combater a corrúpça o, em todas as 
a reas da administraça o múnicipal. 

 
Fortaleza/CE, 29 de maio de 2016. 

 
 Walace Luiz Tureta                                                         Alexander Duncan Mc Donald Davy 
Presidente da ABRASCAM (Gestão 2015/18)       Presidente do Conselho de Representantes 
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