
 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas

 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

do dia 20, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

Feita a chamada estavam todos os vereadores 

foi aprovada por unanimidade. Após foi i

O Presidente questionou as comissões permanentes da câmara  se o projeto de lei nº 09/16 

desafetação e autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel que especifica, de propriedade do 

Município de Fortaleza de Minas e dá outras providências, estaria liberado p

comunicou que estão sobre as mesas cópia de ofício n

informa contrato de repasse celebrado 

que o site da câmara poderia ficar fora do ar nos dias

alterações no mesmo pelo técnico responsável.

passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE

associações, bem como, divulgação volante e em rádio do município, de audiência pública da 

LDO/2017 do dia 27/06 às 18:00 horas na Câmara Municipal

anterior com o Sr. Walmir, da empresa WWM engenharia, o qual se propôs a 

reformas no prédio da Câmara, esta Casa já está dando andamento para que no mínimo 

infiltrações que existem na frente da Câmara sejam sanadas. 

avaliação de custo, irão cimentar a frente da Câmara onde existe o jardim, e será deixado apenas um 

espaço para uma planta. Sobre o projeto nº 09, relatou que  mesmo está com as comissões

voto é usado apenas no critério desempate

nova da CEMIG em relação a forma de ligação 

particularmente ainda tem preocupação

saneamento básico do município. 

com a mesma opinião no que diz respeito ao projeto de desafetação de área

viável o valor arrecadado com a venda da 

outro projeto de saneamento, e por isso, pensa que talvez esta venda não fosse tão pertinente. 

que irá avaliar a idéia dos colegas, inclusive já foi discutido a possibilidade de usar o valor 

arrecadado visando resolver outro problema e que desse resulta

arrecadado com a venda de terreno será pequeno, porém, para isso, o executivo terá que enviar 

projeto de lei à Câmara, pois, os vereadores não podem elaborar emendas e modificar. 

projeto de chacreamento, disse qu
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016, realizada às

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro

todos os vereadores presentes. Após verificação a 

Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

questionou as comissões permanentes da câmara  se o projeto de lei nº 09/16 

desafetação e autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel que especifica, de propriedade do 

Município de Fortaleza de Minas e dá outras providências, estaria liberado p

que estão sobre as mesas cópia de ofício nº 78/16 da Caixa Econômica Federal que 

informa contrato de repasse celebrado com o Município de Fortaleza de Minas.

que o site da câmara poderia ficar fora do ar nos dias 20 e 21/06, visto que estão sendo feitas 

alterações no mesmo pelo técnico responsável. Não havendo mais matérias 

GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente solicitou fossem feitos os convites escritos às 

associações, bem como, divulgação volante e em rádio do município, de audiência pública da 

LDO/2017 do dia 27/06 às 18:00 horas na Câmara Municipal. Sobre o discutido em reunião 

r. Walmir, da empresa WWM engenharia, o qual se propôs a 

reformas no prédio da Câmara, esta Casa já está dando andamento para que no mínimo 

infiltrações que existem na frente da Câmara sejam sanadas. Disse que estão acabando de fazer 

, irão cimentar a frente da Câmara onde existe o jardim, e será deixado apenas um 

Sobre o projeto nº 09, relatou que  mesmo está com as comissões

voto é usado apenas no critério desempate. Disse que o vereador Evair Pereira trouxe informação 

da CEMIG em relação a forma de ligação de energia no novo loteamento. Enfatizou que 

particularmente ainda tem preocupação com àquela área com relação ao que trata o projeto 

saneamento básico do município.  Em seguida o vereador Márcio Andrade comentou que continua 

com a mesma opinião no que diz respeito ao projeto de desafetação de área

viável o valor arrecadado com a venda da mesma, visto que, posteriormente teria que ser feito 

por isso, pensa que talvez esta venda não fosse tão pertinente. 

que irá avaliar a idéia dos colegas, inclusive já foi discutido a possibilidade de usar o valor 

do visando resolver outro problema e que desse resultado mais rápido

do com a venda de terreno será pequeno, porém, para isso, o executivo terá que enviar 

, pois, os vereadores não podem elaborar emendas e modificar. 

projeto de chacreamento, disse que o mesmo é complexo, e que todos devem ter ciência de que a 
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, realizada às 19:00 horas 

, centro, Fortaleza de Minas. 

 ata da reunião anterior, 

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: 

questionou as comissões permanentes da câmara  se o projeto de lei nº 09/16 - "Faz 

desafetação e autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel que especifica, de propriedade do 

Município de Fortaleza de Minas e dá outras providências, estaria liberado para votação. Após 

da Caixa Econômica Federal que 

o Município de Fortaleza de Minas. Informou também 

20 e 21/06, visto que estão sendo feitas 

ão havendo mais matérias no pequeno expediente, 

O Presidente solicitou fossem feitos os convites escritos às 

associações, bem como, divulgação volante e em rádio do município, de audiência pública da 

Sobre o discutido em reunião 

r. Walmir, da empresa WWM engenharia, o qual se propôs a refazer algumas 

reformas no prédio da Câmara, esta Casa já está dando andamento para que no mínimo as 

Disse que estão acabando de fazer 

, irão cimentar a frente da Câmara onde existe o jardim, e será deixado apenas um 

Sobre o projeto nº 09, relatou que  mesmo está com as comissões, que seu 

r Evair Pereira trouxe informação 

de energia no novo loteamento. Enfatizou que 

com àquela área com relação ao que trata o projeto 

Em seguida o vereador Márcio Andrade comentou que continua 

com a mesma opinião no que diz respeito ao projeto de desafetação de área, pois, não sabe se seria 

, visto que, posteriormente teria que ser feito 

por isso, pensa que talvez esta venda não fosse tão pertinente. Disse 

que irá avaliar a idéia dos colegas, inclusive já foi discutido a possibilidade de usar o valor 

do mais rápido, visto que o valor 

do com a venda de terreno será pequeno, porém, para isso, o executivo terá que enviar 

, pois, os vereadores não podem elaborar emendas e modificar. Quanto ao 

todos devem ter ciência de que a 
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responsabilidade será somente de quem está construindo o condomínio

sendo feita para atender todo município

existente. Esclareceu que inclusive os proprietários da gleba de terra destinada ao chacreamento 

devem saber destas questões, inclusive que a drenagem e construção do esgoto é de 

responsabilidade dos mesmos. Dito pelo Presidente que é importante informar que no 

que o município não irá fornecer nem a coleta de lixo

município. Informado pelo Presidente que conforme é feito em outras cidades, o município não é 

responsável pela coleta dentro do condomínio

mesmo será transformado em local de expansão urbana.

informações em outros municípios de como foi feito este projeto, visando adaptar a lei para 

Fortaleza que é um município pequeno. 

em rede social, relatando sobre o fato de exames de raio x não estarem sendo feitos em Fortaleza, e 

sim em Passos e também estão sendo pagos

questionado se algum colega tem informações do assunto. Respondido pelo vereador Evair que 

equipamento que faz exame de raio x em Fortaleza foi interditado conforme está sendo feito em 

outros municípios, pois, segundo lei que entrou em vigor, o 

especializado na área de radiologia

cidades, assim como, Fortaleza já entrou com liminar

exames ao menos temporariamente

executivo não pode contratar. Pediu a palavra o vereador Adenilson Queiroz o qual disse ter 

procurado a diretora do departamento de saúde para esclarecimentos, tendo sido informado que o 

custo mensal para o município para contratar tal médico, seria de quarenta mil reais

esclarecidas as dúvidas conforme informado pelo vereador Evair.

ainda que soube de informações de que em Passos este profissional traba

e na santa casa. Dito pelo vereador Márcio que a situação é crítica porque existe equipamento de 

raio x novo recebido pelo município após acordo com a Votorantim Metais, bem como, existem dois 

funcionários concursados para a função

município tivesse condições de contratar profissional, iriam bater de frente com a lei municipal que 

não permite nenhum funcionário

Queiroz comentou que devem analisar o projeto do chacreamento com cuidado

de desafetação de área disse ser de acordo se o valor arrecadado for investido nos terreno do novo 
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de quem está construindo o condomínio. Relatou que esta lei está 

sendo feita para atender todo município, mas, hoje está sendo feito para atender uma situação 

. Esclareceu que inclusive os proprietários da gleba de terra destinada ao chacreamento 

, inclusive que a drenagem e construção do esgoto é de 

Dito pelo Presidente que é importante informar que no 

que o município não irá fornecer nem a coleta de lixo e não está tendo contrapartida de apoio do 

Informado pelo Presidente que conforme é feito em outras cidades, o município não é 

responsável pela coleta dentro do condomínio, mas, fazer a coleta na porta do local sim, visto que o 

mesmo será transformado em local de expansão urbana. O vereador Márcio sugeriu de buscar 

informações em outros municípios de como foi feito este projeto, visando adaptar a lei para 

io pequeno. Continuando o vereador Márcio disse ter visto postagem 

em rede social, relatando sobre o fato de exames de raio x não estarem sendo feitos em Fortaleza, e 

sim em Passos e também estão sendo pagos, visto a falta de técnico para se responsabiliza

questionado se algum colega tem informações do assunto. Respondido pelo vereador Evair que 

equipamento que faz exame de raio x em Fortaleza foi interditado conforme está sendo feito em 

, pois, segundo lei que entrou em vigor, o município necessita de médico 

na área de radiologia, o qual onera muito o município. Relatou que a maioria das 

, assim como, Fortaleza já entrou com liminar, visando liberação para dar continuidade nos 

ao menos temporariamente, tendo em vista, se tratar de período eleitoral e 

não pode contratar. Pediu a palavra o vereador Adenilson Queiroz o qual disse ter 

procurado a diretora do departamento de saúde para esclarecimentos, tendo sido informado que o 

mensal para o município para contratar tal médico, seria de quarenta mil reais

esclarecidas as dúvidas conforme informado pelo vereador Evair. O vereador Adenilson informou 

ainda que soube de informações de que em Passos este profissional trabalha apenas na clinimagem 

Dito pelo vereador Márcio que a situação é crítica porque existe equipamento de 

raio x novo recebido pelo município após acordo com a Votorantim Metais, bem como, existem dois 

funcionários concursados para a função, além de haver outra situação de conflito, visto que se o 

município tivesse condições de contratar profissional, iriam bater de frente com a lei municipal que 

funcionário tenha salário maior que o do prefeito. Após o vereador Gabriel 

comentou que devem analisar o projeto do chacreamento com cuidado

disse ser de acordo se o valor arrecadado for investido nos terreno do novo 
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. Relatou que esta lei está 

, mas, hoje está sendo feito para atender uma situação 

. Esclareceu que inclusive os proprietários da gleba de terra destinada ao chacreamento 

, inclusive que a drenagem e construção do esgoto é de 

Dito pelo Presidente que é importante informar que no projeto diz 

e não está tendo contrapartida de apoio do 

Informado pelo Presidente que conforme é feito em outras cidades, o município não é 

azer a coleta na porta do local sim, visto que o 

O vereador Márcio sugeriu de buscar 

informações em outros municípios de como foi feito este projeto, visando adaptar a lei para 

Continuando o vereador Márcio disse ter visto postagem 

em rede social, relatando sobre o fato de exames de raio x não estarem sendo feitos em Fortaleza, e 

, visto a falta de técnico para se responsabilizar, tendo 

questionado se algum colega tem informações do assunto. Respondido pelo vereador Evair que o 

equipamento que faz exame de raio x em Fortaleza foi interditado conforme está sendo feito em 

município necessita de médico 

, o qual onera muito o município. Relatou que a maioria das 

, visando liberação para dar continuidade nos 

tendo em vista, se tratar de período eleitoral e com isso o 

não pode contratar. Pediu a palavra o vereador Adenilson Queiroz o qual disse ter 

procurado a diretora do departamento de saúde para esclarecimentos, tendo sido informado que o 

mensal para o município para contratar tal médico, seria de quarenta mil reais, tendo sido 

O vereador Adenilson informou 

lha apenas na clinimagem 

Dito pelo vereador Márcio que a situação é crítica porque existe equipamento de 

raio x novo recebido pelo município após acordo com a Votorantim Metais, bem como, existem dois 

, além de haver outra situação de conflito, visto que se o 

município tivesse condições de contratar profissional, iriam bater de frente com a lei municipal que 

Após o vereador Gabriel 

comentou que devem analisar o projeto do chacreamento com cuidado. Quanto ao projeto 

disse ser de acordo se o valor arrecadado for investido nos terreno do novo 
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loteamento. Dito pelo vereador Márcio que devem avaliar, pois, o v

praticamente o valor gasto para elaborar um novo projeto de saneamento, visto que o município 

ganhou projeto de saneamento para o terreno citado no projeto de desafetação

para os terrenos do loteamento, terá que ser 

seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus a por esta reunião, cumprimentou os 

presentes e disse que se é necessário fazer o chacreamento, se o assessor jurídico da Câmara já 

avaliou que não existe irregularidades, então, deveriam liberar o mesmo para votação

irá beneficiar cidadãos. Quanto a fazer a coleta do lixo no condomínio, disse que o município já 

algum tempo, está com dificuldades para fazer este trabalho

passar as margens do chacreamento, não haverá nenhum problema. 

que o assessor jurídico ainda não tem parecer sobre o projeto devid

Disse acreditar que o município nã

questão de coletar o lixo já reunido que será depositado possivelmente as margens da estrada, mas, 

devem usar o bom senso e verificar o que realmente consta na lei

compreender o colega Jurubel. Disse também que se houver necessidade de fazer alterações no 

projeto visando melhorá-lo, que as mesmas sejam feitas.

querem instalar energia elétrica no local o mais rápido possível, tendo o

no local existem imóveis já em fase final de construção

Continuando o vereador Fernando disse ser a favor do projeto de desafetação

possibilidade de perder o projeto de san

vereador Evair possui cópia de documento da CEMIG

do novo loteamento, a qual para ser feita, provavelmente não tem valor inferior a três milhões de 

reais, então com o valor arrecadado com a venda do terreno, 

valor maior, do que o gasto na elaboração de um novo projeto de saneamento básico

provavelmente irá demorar para ser feito, visto a situação financeira do

analisar rápido o projeto de desafetação para que o terreno seja leiloado e o valor arrecadado seja 

aplicado nos terrenos do novo loteamento, visto a grande quantidade de famílias que têm terreno 

no local e querem construir suas 

iluminação. Em seguida o vereador Evair Pereira

arrecadada na realização de leilão de lote do município

fio do novo loteamento, e se isso traria melhoras futuras para o local
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Dito pelo vereador Márcio que devem avaliar, pois, o v

praticamente o valor gasto para elaborar um novo projeto de saneamento, visto que o município 

ganhou projeto de saneamento para o terreno citado no projeto de desafetação

para os terrenos do loteamento, terá que ser novamente planejado, visto a diferença de local. 

seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus a por esta reunião, cumprimentou os 

e disse que se é necessário fazer o chacreamento, se o assessor jurídico da Câmara já 

iste irregularidades, então, deveriam liberar o mesmo para votação

Quanto a fazer a coleta do lixo no condomínio, disse que o município já 

algum tempo, está com dificuldades para fazer este trabalho, mas, como o veículo de coleta irá 

passar as margens do chacreamento, não haverá nenhum problema.  Esclarecido pelo Presidente 

que o assessor jurídico ainda não tem parecer sobre o projeto devido a complexidade do mesmo

Disse acreditar que o município não irá se indispor de ajudar os moradores do condomínio na 

questão de coletar o lixo já reunido que será depositado possivelmente as margens da estrada, mas, 

devem usar o bom senso e verificar o que realmente consta na lei. O vereador Fernando disse 

nder o colega Jurubel. Disse também que se houver necessidade de fazer alterações no 

lo, que as mesmas sejam feitas. Relatou que os proprietários da

querem instalar energia elétrica no local o mais rápido possível, tendo o Presidente lembrado que 

no local existem imóveis já em fase final de construção, no ponto de fazer a referida ligação. 

Continuando o vereador Fernando disse ser a favor do projeto de desafetação

possibilidade de perder o projeto de saneamento, caso o terreno do município seja vendido. Que o 

vereador Evair possui cópia de documento da CEMIG, o qual fala sobre a iluminação dos terrenos 

, a qual para ser feita, provavelmente não tem valor inferior a três milhões de 

então com o valor arrecadado com a venda do terreno, irá diminuir esta despesa, além, de ser 

valor maior, do que o gasto na elaboração de um novo projeto de saneamento básico

provavelmente irá demorar para ser feito, visto a situação financeira do país

analisar rápido o projeto de desafetação para que o terreno seja leiloado e o valor arrecadado seja 

aplicado nos terrenos do novo loteamento, visto a grande quantidade de famílias que têm terreno 

querem construir suas casas, porém, estão amarrados na questão da infraestrutura e 

. Em seguida o vereador Evair Pereira relatou que a prefeita 

a realização de leilão de lote do município, poderia ser usada na construção de meio 

, e se isso traria melhoras futuras para o local, então, a mesma
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Dito pelo vereador Márcio que devem avaliar, pois, o valor arrecadado será 

praticamente o valor gasto para elaborar um novo projeto de saneamento, visto que o município 

ganhou projeto de saneamento para o terreno citado no projeto de desafetação e um projeto deste 

novamente planejado, visto a diferença de local.  Em 

seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus a por esta reunião, cumprimentou os 

e disse que se é necessário fazer o chacreamento, se o assessor jurídico da Câmara já 

iste irregularidades, então, deveriam liberar o mesmo para votação, uma vez que 

Quanto a fazer a coleta do lixo no condomínio, disse que o município já 

, mas, como o veículo de coleta irá 

Esclarecido pelo Presidente 

a complexidade do mesmo. 

o irá se indispor de ajudar os moradores do condomínio na 

questão de coletar o lixo já reunido que será depositado possivelmente as margens da estrada, mas, 

. O vereador Fernando disse 

nder o colega Jurubel. Disse também que se houver necessidade de fazer alterações no 

Relatou que os proprietários das chácaras 

Presidente lembrado que 

, no ponto de fazer a referida ligação.  

Continuando o vereador Fernando disse ser a favor do projeto de desafetação. Comentou saber da 

eamento, caso o terreno do município seja vendido. Que o 

, o qual fala sobre a iluminação dos terrenos 

, a qual para ser feita, provavelmente não tem valor inferior a três milhões de 

irá diminuir esta despesa, além, de ser 

valor maior, do que o gasto na elaboração de um novo projeto de saneamento básico, o qual 

país. Enfatizou que devem 

analisar rápido o projeto de desafetação para que o terreno seja leiloado e o valor arrecadado seja 

aplicado nos terrenos do novo loteamento, visto a grande quantidade de famílias que têm terreno 

casas, porém, estão amarrados na questão da infraestrutura e 

 preocupada se a verba 

poderia ser usada na construção de meio 

, então, a mesma fez contato 
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com o Sr. Alexandre da CEMIG, o qual

estado com a CEMIG, chamado "Clarear", em que

possuir direcionamento das ruas

residências. Tendo o Sr. Alexandre explicado que existe um percentual

deve ser gasto pela prefeitura em apoio ao convênio, que na verdade a mesma já custeia, 

manutenção do poste, que refere-

bem como, as luminárias, tendo a CEMIG que levar a iluminação até ao poste na port

residências. Diante da dúvida da prefeita de investir valor arrecadado com leilão de lote na 

construção do meio fio ou não, a prefeita cogitou a possibilidade de enviar ofício a esta Casa 

explicando a situação aos vereadores, mas, o Sr. Alexandre se 

para maiores esclarecimentos. Tendo o Presidente questionado se haveria possibilidade 

Alexandre estar presente na reunião ordinária do dia 04/07, respondido pelo vereador Evair que 

possivelmente sim, que seria lou

natureza repassado às mãos da prefeita pelo próprio Sr. Alexandre

necessário, visto a seriedade e legalidade, tendo em vista ainda, estarem perdendo tempo. 

Lembrado pelo vereador Evair que a construção do meio fio seria uma forma também de estarem 

aproveitando areia que o município recebeu como doação que está depositada no parque de 

exposições, que com o passar do tempo vai se desfazendo

concorda, principalmente com o uso da areia, 

irá contratar uma empresa para fazer o serviço de construção do meio fio, bem como, daquela parte

ligada ao mesmo que tem como função escoar água

Respondido pelo vereador Evair que seria através de licitação,

prefeitura pode se dispor de material que a mesma possui.

vereador Evair disse não ver outra forma a não ser delegar as responsabilidades 

local, do contrário, podem haver riscos da elaboração de projetos mal feitos neste sentido. 

que o município não tem condições de assumir nenhum outra responsabilidade que não 

coleta do lixo na portaria do local, e outras situações que são de direito

Márcio que o chacreamento beneficia apenas 

complexidade. Após o vereador Ernane Dias

terreno, irá ajudar na construção dos meio fios, visto que o mesmo recebe reclamações de diversas 

famílias que querem construir para sair do aluguel
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com o Sr. Alexandre da CEMIG, o qual repassou um documento referente a convênio 

estado com a CEMIG, chamado "Clarear", em que toda área já urbanizada 

possuir direcionamento das ruas e meio fio, a CEMIG fica obrigada a levar energia

residências. Tendo o Sr. Alexandre explicado que existe um percentual de quinze por cento

prefeitura em apoio ao convênio, que na verdade a mesma já custeia, 

-se a aquisição dos braços de metal que são instalados nos postes

tendo a CEMIG que levar a iluminação até ao poste na port

Diante da dúvida da prefeita de investir valor arrecadado com leilão de lote na 

construção do meio fio ou não, a prefeita cogitou a possibilidade de enviar ofício a esta Casa 

explicando a situação aos vereadores, mas, o Sr. Alexandre se dispôs de se reunir com os mesmos 

. Tendo o Presidente questionado se haveria possibilidade 

Alexandre estar presente na reunião ordinária do dia 04/07, respondido pelo vereador Evair que 

possivelmente sim, que seria louvável a presença do mesmo, porém, diante de documento

repassado às mãos da prefeita pelo próprio Sr. Alexandre, o mesmo acha que não seria 

necessário, visto a seriedade e legalidade, tendo em vista ainda, estarem perdendo tempo. 

o vereador Evair que a construção do meio fio seria uma forma também de estarem 

aproveitando areia que o município recebeu como doação que está depositada no parque de 

, que com o passar do tempo vai se desfazendo. Informado pelo Presidente, que 

concorda, principalmente com o uso da areia, mas sua preocupação é com a forma que a prefeitura 

irá contratar uma empresa para fazer o serviço de construção do meio fio, bem como, daquela parte

que tem como função escoar água, incluindo a areia do município na obra.

Respondido pelo vereador Evair que seria através de licitação, e que constaria no edital que

material que a mesma possui. Quanto ao projeto de chacreamento, o 

er outra forma a não ser delegar as responsabilidades 

, do contrário, podem haver riscos da elaboração de projetos mal feitos neste sentido. 

que o município não tem condições de assumir nenhum outra responsabilidade que não 

coleta do lixo na portaria do local, e outras situações que são de direito. Lembrado pelo vereador 

Márcio que o chacreamento beneficia apenas o proprietário, porém devem estudar o projeto visto 

Após o vereador Ernane Dias comentou que o valor arrecadado com a venda de 

terreno, irá ajudar na construção dos meio fios, visto que o mesmo recebe reclamações de diversas 

famílias que querem construir para sair do aluguel. Quanto ao projeto de chacreamento, disse ter 
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repassou um documento referente a convênio do governo do 

da e documentada, que 

a levar energia elétrica às 

de quinze por cento que 

prefeitura em apoio ao convênio, que na verdade a mesma já custeia,  com a 

a aquisição dos braços de metal que são instalados nos postes, 

tendo a CEMIG que levar a iluminação até ao poste na porta das 

Diante da dúvida da prefeita de investir valor arrecadado com leilão de lote na 

construção do meio fio ou não, a prefeita cogitou a possibilidade de enviar ofício a esta Casa 

dispôs de se reunir com os mesmos 

. Tendo o Presidente questionado se haveria possibilidade de o Sr. 

Alexandre estar presente na reunião ordinária do dia 04/07, respondido pelo vereador Evair que 

vável a presença do mesmo, porém, diante de documento desta 

, o mesmo acha que não seria 

necessário, visto a seriedade e legalidade, tendo em vista ainda, estarem perdendo tempo. 

o vereador Evair que a construção do meio fio seria uma forma também de estarem 

aproveitando areia que o município recebeu como doação que está depositada no parque de 

Informado pelo Presidente, que o mesmo 

mas sua preocupação é com a forma que a prefeitura 

irá contratar uma empresa para fazer o serviço de construção do meio fio, bem como, daquela parte 

incluindo a areia do município na obra. 

e que constaria no edital que a 

Quanto ao projeto de chacreamento, o 

er outra forma a não ser delegar as responsabilidades ao proprietário do 

, do contrário, podem haver riscos da elaboração de projetos mal feitos neste sentido. Além do 

que o município não tem condições de assumir nenhum outra responsabilidade que não seja a 

. Lembrado pelo vereador 

o proprietário, porém devem estudar o projeto visto 

o valor arrecadado com a venda de 

terreno, irá ajudar na construção dos meio fios, visto que o mesmo recebe reclamações de diversas 

. Quanto ao projeto de chacreamento, disse ter 
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pouco conhecimento, e o assessor jurídico deverá repassar bastante informações aos vereadores 

para que não façam de forma errada. 

faltado três times de futebol, mas, tudo correu bem sem nenhuma anormalidade

pedido policiamento no local durante a realização do evento, porém, foram informados pelo 

sargento Nairzo de que não poderiam manter viatura no mesmo

nesta data, um dos policiais lotados em Fortaleza se afastou do cargo por

assim, a viatura trafegou perto do evento visando dar apoio aos organizadores. 

Presidente questionou se o município receberá outro policial militar, tendo em vista aposentadoria 

do sargento Guimarães, respondido

mesmo tem interesse em voltar a ocupar o cargo de policial no município de Fortaleza, 

mesmo de analisar, porém, acredita que 

após formação de alunos em escolar aberta em Passos, pode ser que venha profissional para cá. 

Dando continuidade foi feito ofício do Plenário ao Sr. Oberdan Parreira que se prontificou em 

ficar de prontidão como motorista

evento bola e viola, mesmo estando de folga.

presentes para participar da final do evento bola e

projeto de desafetação de área para ser votado.

ter informações de que o projeto de chacreamento foi elaborado conforme em outras 

o projeto de desafetação disse ser favorável

deputado Cássio Soares agradecendo pela indicação do município em emenda parlamentar a 

qual possibilitou o recebimento de um microônibus. Participam deste ofício os vereadores 

Fernando Pereira, Ernane Dias e Evair Pereira

projeto de lei em que a prefeitura quer se desfazer de um imóvel para investir em outro local. 

Relatou que anteriormente tinha visão de que seria melhor usar o valor arrecadado em outro lugar

que não fosse o novo loteamento

acredita ser mais viável, se for mesmo conforme diz o documento

projeto de saneamento que já está pronto, porém, existem várias pessoas 

suas casas nos terrenos do novo loteamento, 

certeza o valor será bem aproveitado. 

prefeitura poderá fazer aos proprietários, 

desta lei em municípios vizinhos que tenham o mesmo número de habitantes de Fortaleza

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas
 

essor jurídico deverá repassar bastante informações aos vereadores 

para que não façam de forma errada. Sobre o evento bola viola ocorrido em 19/06, relatou ter 

, mas, tudo correu bem sem nenhuma anormalidade

pedido policiamento no local durante a realização do evento, porém, foram informados pelo 

sargento Nairzo de que não poderiam manter viatura no mesmo por falta de efetivos, inclusive 

nesta data, um dos policiais lotados em Fortaleza se afastou do cargo por motivo de saúde. 

assim, a viatura trafegou perto do evento visando dar apoio aos organizadores. 

Presidente questionou se o município receberá outro policial militar, tendo em vista aposentadoria 

do sargento Guimarães, respondido pelo vereador Evair que o comandante o questionou se o 

mesmo tem interesse em voltar a ocupar o cargo de policial no município de Fortaleza, 

mesmo de analisar, porém, acredita que  ficará por enquanto com a quantidade atual de policiais, e 

de alunos em escolar aberta em Passos, pode ser que venha profissional para cá. 

foi feito ofício do Plenário ao Sr. Oberdan Parreira que se prontificou em 

ficar de prontidão como motorista voluntário da ambulância,  durante a realização 

evento bola e viola, mesmo estando de folga. Ao final o vereador Ernane Dias convidou os 

icipar da final do evento bola e viola no dia 26/06. Ao final informou liberar o 

projeto de desafetação de área para ser votado. Em seguida o vereador Aparecido Amaral

ter informações de que o projeto de chacreamento foi elaborado conforme em outras 

o projeto de desafetação disse ser favorável ao mesmo. Ao final solicitou fosse feito ofício ao 

cendo pela indicação do município em emenda parlamentar a 

qual possibilitou o recebimento de um microônibus. Participam deste ofício os vereadores 

Fernando Pereira, Ernane Dias e Evair Pereira.  Após o vereador Wilson Pereira falou sobre 

m que a prefeitura quer se desfazer de um imóvel para investir em outro local. 

tinha visão de que seria melhor usar o valor arrecadado em outro lugar

que não fosse o novo loteamento, mas, após apresentação de documento da CEMIG, 

se for mesmo conforme diz o documento. Disse que as vezes perdem o 

projeto de saneamento que já está pronto, porém, existem várias pessoas 

suas casas nos terrenos do novo loteamento, e fazendo a instalação da energia para o povo, com 

certeza o valor será bem aproveitado. Quanto ao chacreamento, disse que devem analisar o que a 

prefeitura poderá fazer aos proprietários, visto a situação do município. Sugeriu buscassem modelo 

que tenham o mesmo número de habitantes de Fortaleza
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essor jurídico deverá repassar bastante informações aos vereadores 

Sobre o evento bola viola ocorrido em 19/06, relatou ter 

, mas, tudo correu bem sem nenhuma anormalidade. Informou que foi 

pedido policiamento no local durante a realização do evento, porém, foram informados pelo 

por falta de efetivos, inclusive 

motivo de saúde. Mesmo 

assim, a viatura trafegou perto do evento visando dar apoio aos organizadores. Em aparte o 

Presidente questionou se o município receberá outro policial militar, tendo em vista aposentadoria 

o comandante o questionou se o 

mesmo tem interesse em voltar a ocupar o cargo de policial no município de Fortaleza, ficando o 

ficará por enquanto com a quantidade atual de policiais, e 

de alunos em escolar aberta em Passos, pode ser que venha profissional para cá. 

foi feito ofício do Plenário ao Sr. Oberdan Parreira que se prontificou em 

da ambulância,  durante a realização do 

Ao final o vereador Ernane Dias convidou os 

viola no dia 26/06. Ao final informou liberar o 

vereador Aparecido Amaral relatou 

ter informações de que o projeto de chacreamento foi elaborado conforme em outras cidades. Sobre 

solicitou fosse feito ofício ao 

cendo pela indicação do município em emenda parlamentar a 

qual possibilitou o recebimento de um microônibus. Participam deste ofício os vereadores 

Após o vereador Wilson Pereira falou sobre o 

m que a prefeitura quer se desfazer de um imóvel para investir em outro local. 

tinha visão de que seria melhor usar o valor arrecadado em outro lugar 

após apresentação de documento da CEMIG, o vereador 

. Disse que as vezes perdem o 

projeto de saneamento que já está pronto, porém, existem várias pessoas que desejam construir 

e fazendo a instalação da energia para o povo, com 

que devem analisar o que a 

visto a situação do município. Sugeriu buscassem modelo 

que tenham o mesmo número de habitantes de Fortaleza, visando 
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adequar a realidade. Em aparte o vereador Fernando disse ter tido informações de que os 

moradores do loteamento Sítio Rotatória recebem a conta de energia e na mesma está d

que a energia ainda é rural, mesmo o local tendo sido transformado em área urbana.

respondeu desconhecer o assunto. Continuando o vereador Wilson falou sobre o asilo de Jacuí. 

Disse que conheceu o local após a  necessidade de deixa

dificuldades familiares que impediram que a família cuidasse do mesmo. 

recebeu ligação do presidente do referido asilo, o qual informou que  

momento, pois, não são todos os moradores que são aposentados, com isso, eles usam dinheiro dos 

cidadãos aposentados para fazer as despesas dos que não possuem o benefício. 

do asilo informado que não estão conseguindo recursos

situação em que se encontra o município de Fortaleza

vereadores neste sentido. O vereador Wilson sugeriu então, fossem enviados 

aos deputados eleitos no município de Fortaleza, solic

o asilo da cidade de Jacuí com o recebimento de recursos visando dar continuidade em seu 

trabalho. A sugestão foi acatada. 

asilo e ver a forma com que os profissi

não há mal cheiro, as refeições e medicamentos são ministrados nos horários corretos, etc. 

Lembrado pelo Presidente que trinta por cento dos moradores do asilo são cidadãos 

fortalezenses. Disse também que a

Wilson disse que nesta data esteve no cemitério municipal, inclusive o vereador Evair estava no 

local. Comentou que ouve falar sempre sobre a limpeza do local, diante disso, o mesmo gostaria de 

propor mutirão para fazer a primeira limpeza, devido as condições do local, que está muito sujo e se 

for designado apenas um servidor para fazer o serviço, será muito demorado. 

local há restos de caixões, vidros, tijolos de túmulos que são aberto

mutirão, seria mais fácil para apenas um funcionário manter o local limpo. 

Presidente disse que participou de palestra ministrada pela assistente social Lilian Leite na 

conferência das cidades, a qual tra

mesma dito que feliz dos moradores de asilos 

porque na maioria das vezes, muitos moradores estão sozinhos

construção do meio fio no novo loteamento, disse que devem tomar cuidado e ouvir o Sr. Alexandre

pois, o fato de fazer o meio fio não significa que a CEMIG irá implantar a energia, não é bem assim, 
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adequar a realidade. Em aparte o vereador Fernando disse ter tido informações de que os 

moradores do loteamento Sítio Rotatória recebem a conta de energia e na mesma está d

que a energia ainda é rural, mesmo o local tendo sido transformado em área urbana.

respondeu desconhecer o assunto. Continuando o vereador Wilson falou sobre o asilo de Jacuí. 

que conheceu o local após a  necessidade de deixar seu pai morando no local, tendo em vista 

dificuldades familiares que impediram que a família cuidasse do mesmo. 

recebeu ligação do presidente do referido asilo, o qual informou que  o local pode fechar a qualquer 

são todos os moradores que são aposentados, com isso, eles usam dinheiro dos 

cidadãos aposentados para fazer as despesas dos que não possuem o benefício. 

do asilo informado que não estão conseguindo recursos, então, o vereador esclarece

situação em que se encontra o município de Fortaleza, porém, disse que solicitaria apoio dos 

vereadores neste sentido. O vereador Wilson sugeriu então, fossem enviados 

aos deputados eleitos no município de Fortaleza, solicitando apoio no sentido de beneficiar 

o asilo da cidade de Jacuí com o recebimento de recursos visando dar continuidade em seu 

trabalho. A sugestão foi acatada. O vereador Wilson informou que é gratificante chegar ao 

asilo e ver a forma com que os profissionais do local tratam e cuidam dos moradores

não há mal cheiro, as refeições e medicamentos são ministrados nos horários corretos, etc. 

Lembrado pelo Presidente que trinta por cento dos moradores do asilo são cidadãos 

fortalezenses. Disse também que a ideia do colega Wilson é boa. Continuando o vereador 

Wilson disse que nesta data esteve no cemitério municipal, inclusive o vereador Evair estava no 

local. Comentou que ouve falar sempre sobre a limpeza do local, diante disso, o mesmo gostaria de 

utirão para fazer a primeira limpeza, devido as condições do local, que está muito sujo e se 

for designado apenas um servidor para fazer o serviço, será muito demorado. 

local há restos de caixões, vidros, tijolos de túmulos que são abertos, coroas de flores, etc., e com o 

seria mais fácil para apenas um funcionário manter o local limpo. 

Presidente disse que participou de palestra ministrada pela assistente social Lilian Leite na 

conferência das cidades, a qual trabalha paralelamente no recanto geriátrico em Passos, tendo a 

dos moradores de asilos que ainda tem familiares que vão ao 

porque na maioria das vezes, muitos moradores estão sozinhos e nem recebem visita. Quanto a 

trução do meio fio no novo loteamento, disse que devem tomar cuidado e ouvir o Sr. Alexandre

pois, o fato de fazer o meio fio não significa que a CEMIG irá implantar a energia, não é bem assim, 
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adequar a realidade. Em aparte o vereador Fernando disse ter tido informações de que os 

moradores do loteamento Sítio Rotatória recebem a conta de energia e na mesma está discriminada 

que a energia ainda é rural, mesmo o local tendo sido transformado em área urbana. O Presidente 

respondeu desconhecer o assunto. Continuando o vereador Wilson falou sobre o asilo de Jacuí. 

r seu pai morando no local, tendo em vista 

dificuldades familiares que impediram que a família cuidasse do mesmo. Relatou que nesta data 

o local pode fechar a qualquer 

são todos os moradores que são aposentados, com isso, eles usam dinheiro dos 

cidadãos aposentados para fazer as despesas dos que não possuem o benefício. Tendo o presidente 

, então, o vereador esclareceu ao mesmo, a 

, porém, disse que solicitaria apoio dos 

vereadores neste sentido. O vereador Wilson sugeriu então, fossem enviados ofícios do Plenário 

itando apoio no sentido de beneficiar 

o asilo da cidade de Jacuí com o recebimento de recursos visando dar continuidade em seu 

O vereador Wilson informou que é gratificante chegar ao 

onais do local tratam e cuidam dos moradores. Que 

não há mal cheiro, as refeições e medicamentos são ministrados nos horários corretos, etc. 

Lembrado pelo Presidente que trinta por cento dos moradores do asilo são cidadãos 

Continuando o vereador 

Wilson disse que nesta data esteve no cemitério municipal, inclusive o vereador Evair estava no 

local. Comentou que ouve falar sempre sobre a limpeza do local, diante disso, o mesmo gostaria de 

utirão para fazer a primeira limpeza, devido as condições do local, que está muito sujo e se 

for designado apenas um servidor para fazer o serviço, será muito demorado. Esclareceu que no 

, coroas de flores, etc., e com o 

seria mais fácil para apenas um funcionário manter o local limpo. Sobre o asilo, o 

Presidente disse que participou de palestra ministrada pela assistente social Lilian Leite na 

balha paralelamente no recanto geriátrico em Passos, tendo a 

que ainda tem familiares que vão ao local visitá-los, 

e nem recebem visita. Quanto a 

trução do meio fio no novo loteamento, disse que devem tomar cuidado e ouvir o Sr. Alexandre, 

pois, o fato de fazer o meio fio não significa que a CEMIG irá implantar a energia, não é bem assim, 
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pois, para a instalação é necessário que o dono do lote const

ponto de morar, daí sim a CEMIG levará energia, 

é por conta da prefeitura. Solicitou novamente a palavra 

executivo agradecendo o apoio na realização do evento bola e viola. Participa do ofício o 

vereador Ernane. O vereador Wilson informou que os participantes gostaram bastante e se 

propuseram em voltar. Dando continuidade foi feito ofício do Plenário ao Sargento Nairzo 

agradecendo o apoio da polícia militar durante o referido evento.

ofício agradecendo a diretora do departamento de saúde por ter cedido a ambulância que 

permaneceu no Estádio Beira Rio durante o evento bola e viola. 

Adenilson Queiroz relatou que ao falar com a diretora de saúde sobre exames de raio x, a mesma 

informou que as emergências estão sendo conduzidas para Passos 

demais, estão sendo feitos pelo CISMIP, tendo em vista convênio

Adenilson fez requerimento ao Sr. Ronaldo Horta, requerendo a limpeza de entulhos em 

toda cidade. Após sugeriu o envio de ofício do Plenário à deputada Dâmina, agradecendo o 

empenho e a indicação do município

destinados a aquisição de roçadeiras

do chacreamento, o vereador Adenilson disse estar estudando bastante

deste assunto, mas, tudo indica que o mesmo

habitantes, pois, ao seu ver não há nenhum cidadão fortalezense capaz de fazer um chacreamento 

nos moldes do que consta no projeto de lei. 

construir e manter tal chacreamento, visto que const

Fernando Pereira solicitou a palavra e disse que no artigo quarto do projeto, inciso 

nos terrenos com declive igual a vinte e cinco por cento

do vereador no local existe um número considerado de terrenos com esta porcentagem de declive

ou até maior. Dito pelo vereador Evair Pereira que este projeto abrange a parte do chacreamento e 

a construção do condomínio que é o

dificilmente irá existir um condomínio de chácaras

Dando continuidade o vereador Adenilson disse ter recebido resposta de ofício expedido ao 

deputado Emidinho Madeira sobre a possibilidade de mudanças nos horários de transporte da 

empresa cisne de Fortaleza para Passos e vice versa, tendo sido respondido que

repassada a SETOP, que estes horários devem ser negociados
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pois, para a instalação é necessário que o dono do lote construa no local e deixe a construção no 

, daí sim a CEMIG levará energia, e todo o custo da energia do poste até a residência 

. Solicitou novamente a palavra o vereador Wilson para fazer ofício ao 

apoio na realização do evento bola e viola. Participa do ofício o 

O vereador Wilson informou que os participantes gostaram bastante e se 

continuidade foi feito ofício do Plenário ao Sargento Nairzo 

o apoio da polícia militar durante o referido evento. O Plenário também fez 

ofício agradecendo a diretora do departamento de saúde por ter cedido a ambulância que 

permaneceu no Estádio Beira Rio durante o evento bola e viola. Em seguida o vereador 

ao falar com a diretora de saúde sobre exames de raio x, a mesma 

informou que as emergências estão sendo conduzidas para Passos independente de horário, já os 

demais, estão sendo feitos pelo CISMIP, tendo em vista convênio existente. 

Adenilson fez requerimento ao Sr. Ronaldo Horta, requerendo a limpeza de entulhos em 

. Após sugeriu o envio de ofício do Plenário à deputada Dâmina, agradecendo o 

município de Fortaleza de Minas para o recebimento de recursos 

destinados a aquisição de roçadeiras hidráulicas. A sugestão foi acatada. 

do chacreamento, o vereador Adenilson disse estar estudando bastante porque não entende muito 

deste assunto, mas, tudo indica que o mesmo é mais destinado para cidades com maior número de 

ao seu ver não há nenhum cidadão fortalezense capaz de fazer um chacreamento 

nos moldes do que consta no projeto de lei. Falou que talvez os cidadãos não tenham condições de 

anter tal chacreamento, visto que constam muitas exigências no projeto. O vereador 

Fernando Pereira solicitou a palavra e disse que no artigo quarto do projeto, inciso 

nos terrenos com declive igual a vinte e cinco por cento, não poderão ser construídos, e na opinião 

do vereador no local existe um número considerado de terrenos com esta porcentagem de declive

Dito pelo vereador Evair Pereira que este projeto abrange a parte do chacreamento e 

a construção do condomínio que é o que tem mais exigências. Comentou que em sua opinião 

dificilmente irá existir um condomínio de chácaras, já o chacreamento a responsabilidade é menor

Dando continuidade o vereador Adenilson disse ter recebido resposta de ofício expedido ao 

sobre a possibilidade de mudanças nos horários de transporte da 

empresa cisne de Fortaleza para Passos e vice versa, tendo sido respondido que

estes horários devem ser negociados com a empresa cisne

 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 

7 

rua no local e deixe a construção no 

e todo o custo da energia do poste até a residência 

o vereador Wilson para fazer ofício ao 

apoio na realização do evento bola e viola. Participa do ofício o 

O vereador Wilson informou que os participantes gostaram bastante e se 

continuidade foi feito ofício do Plenário ao Sargento Nairzo 

O Plenário também fez 

ofício agradecendo a diretora do departamento de saúde por ter cedido a ambulância que 

Em seguida o vereador 

ao falar com a diretora de saúde sobre exames de raio x, a mesma 

independente de horário, já os 

existente. Após o vereador 

Adenilson fez requerimento ao Sr. Ronaldo Horta, requerendo a limpeza de entulhos em 

. Após sugeriu o envio de ofício do Plenário à deputada Dâmina, agradecendo o 

cebimento de recursos 

A sugestão foi acatada. Sobre o projeto de lei 

porque não entende muito 

é mais destinado para cidades com maior número de 

ao seu ver não há nenhum cidadão fortalezense capaz de fazer um chacreamento 

Falou que talvez os cidadãos não tenham condições de 

am muitas exigências no projeto. O vereador 

Fernando Pereira solicitou a palavra e disse que no artigo quarto do projeto, inciso terceiro, diz que 

ser construídos, e na opinião 

do vereador no local existe um número considerado de terrenos com esta porcentagem de declive 

Dito pelo vereador Evair Pereira que este projeto abrange a parte do chacreamento e 

. Comentou que em sua opinião 

, já o chacreamento a responsabilidade é menor. 

Dando continuidade o vereador Adenilson disse ter recebido resposta de ofício expedido ao 

sobre a possibilidade de mudanças nos horários de transporte da 

empresa cisne de Fortaleza para Passos e vice versa, tendo sido respondido que a solicitação foi 

com a empresa cisne e que a 
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necessidade seria analisada. Após o vereador Adenilson 

município para informações da metragem de meio fio a ser construído nos terrenos do novo 

loteamento, bem como, do valor gasto com esta construção. 

o requerimento fosse expedido ao executivo e que a autoria fosse do Plenário, 

também o envio de projeto de lei à Câmara de desafetação de outras áreas, caso o valor 

arrecado com venda de terreno próximo ao pesqueiro do mamão, seja pe

para construir todo o meio fio mencionado, 

o vereador Adenilson disse ter sido procurado por diversos cidadãos os quais estão perguntando 

como ficará a situação do cidadão Marcos Germano, 

serviço público municipal. Tendo o vereador 

do caso, assim como, para informações se ainda cabe recurso ou 

cidadão faz parte do quadro de servidores públicos municipais.

Evair que a prefeitura ainda não foi notificada sobre o assunto. 

Adenilson optou por retirar o requerimento

Adenilson disse que os vereadores devem se esforçar e solicitar aos deputados para que sejam 

feitas emendas parlamentares neste sentido. Relatou não conhecer o local, porém, conhece o asilo 

de Passos, e relatou que muitas das vezes os cidadãos não o têm dentro de casa o

tem nos asilos, pois, banho, comida e medicamentos são ministrados na hora correta. 

novamente a palavra o vereador Gabriel Queiroz

responsável pelo transporte do leite, o qual informou 

Fortaleza/Jacuí, mais precisamente, próximo da propriedade do Sr. Dircelio Monteiro, 

o caminhão trafega todos os dias e há riscos. Tendo o vereador 

encarregado de serviços gerais para a manutenção da referida ponte. Participam deste 

requerimento os vereadores Adenilson, Márcio e Wilson.

Sr. Ronaldo já esteve no local, o qual observou que o caminhão passou na ponte deslizou e o guarda 

terra da referida ponte saiu do lugar, formando um buraco, então, 

terra bem maior. Pediu a palavra o vereador Márcio e esclareceu que não é contra a venda do 

terreno para investir no novo loteamento

prefeita quer fazer melhorias no local, poderia vender outros lotes do município que estão ociosos

mas que tenham um bom valor, pois, desta forma o meio fio será construído em praticamente todo 

loteamento e beneficiará todos os p
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Após o vereador Adenilson fez requerimento ao engenheiro do 

município para informações da metragem de meio fio a ser construído nos terrenos do novo 

loteamento, bem como, do valor gasto com esta construção.  O vereador Márc

o requerimento fosse expedido ao executivo e que a autoria fosse do Plenário, 

também o envio de projeto de lei à Câmara de desafetação de outras áreas, caso o valor 

arrecado com venda de terreno próximo ao pesqueiro do mamão, seja pe

para construir todo o meio fio mencionado, tendo a sugestão sido acatada.

disse ter sido procurado por diversos cidadãos os quais estão perguntando 

como ficará a situação do cidadão Marcos Germano, visto determinação judicial para sua volta ao 

Tendo o vereador feito requerimento ao executivo para informações 

do caso, assim como, para informações se ainda cabe recurso ou se já está definido que o 

de servidores públicos municipais. Respondido pelo vereador 

Evair que a prefeitura ainda não foi notificada sobre o assunto. Diante disso o vereador 

Adenilson optou por retirar o requerimento. Quanto ao problema do asilo de Jacuí, o vereador 

e que os vereadores devem se esforçar e solicitar aos deputados para que sejam 

feitas emendas parlamentares neste sentido. Relatou não conhecer o local, porém, conhece o asilo 

de Passos, e relatou que muitas das vezes os cidadãos não o têm dentro de casa o

, pois, banho, comida e medicamentos são ministrados na hora correta. 

o vereador Gabriel Queiroz para informar que foi procurado pelo cidadão 

responsável pelo transporte do leite, o qual informou problema com ponte na divisa dos municípios 

mais precisamente, próximo da propriedade do Sr. Dircelio Monteiro, 

o caminhão trafega todos os dias e há riscos. Tendo o vereador feito requerimento ao 

gerais para a manutenção da referida ponte. Participam deste 

requerimento os vereadores Adenilson, Márcio e Wilson. Esclarecido pelo vereador Evair que o 

Sr. Ronaldo já esteve no local, o qual observou que o caminhão passou na ponte deslizou e o guarda 

ra da referida ponte saiu do lugar, formando um buraco, então, terão que implantar outro guarda 

Pediu a palavra o vereador Márcio e esclareceu que não é contra a venda do 

terreno para investir no novo loteamento, o que está fazendo é mostrar a realidade, mas, se a 

quer fazer melhorias no local, poderia vender outros lotes do município que estão ociosos

, pois, desta forma o meio fio será construído em praticamente todo 

e beneficiará todos os proprietários de lote no local. Falou que não deveriam perder o 
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fez requerimento ao engenheiro do 

município para informações da metragem de meio fio a ser construído nos terrenos do novo 

O vereador Márcio sugeriu que 

o requerimento fosse expedido ao executivo e que a autoria fosse do Plenário, sugeriu 

também o envio de projeto de lei à Câmara de desafetação de outras áreas, caso o valor 

arrecado com venda de terreno próximo ao pesqueiro do mamão, seja pequeno e não dê 

tendo a sugestão sido acatada. No uso da palavra 

disse ter sido procurado por diversos cidadãos os quais estão perguntando 

visto determinação judicial para sua volta ao 

feito requerimento ao executivo para informações 

se já está definido que o 

Respondido pelo vereador 

Diante disso o vereador 

Quanto ao problema do asilo de Jacuí, o vereador 

e que os vereadores devem se esforçar e solicitar aos deputados para que sejam 

feitas emendas parlamentares neste sentido. Relatou não conhecer o local, porém, conhece o asilo 

de Passos, e relatou que muitas das vezes os cidadãos não o têm dentro de casa o tratamento que 

, pois, banho, comida e medicamentos são ministrados na hora correta. Solicitou 

para informar que foi procurado pelo cidadão 

problema com ponte na divisa dos municípios 

mais precisamente, próximo da propriedade do Sr. Dircelio Monteiro, local em que 

feito requerimento ao 

gerais para a manutenção da referida ponte. Participam deste 

Esclarecido pelo vereador Evair que o 

Sr. Ronaldo já esteve no local, o qual observou que o caminhão passou na ponte deslizou e o guarda 

terão que implantar outro guarda 

Pediu a palavra o vereador Márcio e esclareceu que não é contra a venda do 

ar a realidade, mas, se a 

quer fazer melhorias no local, poderia vender outros lotes do município que estão ociosos, 

, pois, desta forma o meio fio será construído em praticamente todo 

. Falou que não deveriam perder o 
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projeto de saneamento que o município ganhou e no futuro ter que 

para elaborar outro, mas, se os vereadores entenderem que é legal a venda, o mesmo não é contra 

porque precisam regularizar a situação do loteamento

terreno próximo do pesqueiro do mamão, mas também, de outros dentro da cidade para que faça 

todo o serviço de construção do meio fio

quantidade de quilômetros de construção do referido meio fio

canalização do esgoto. Usou a palavra o vereador Wilson e disse que quando o vereador Evair 

surgiu com o documento referente ao convênio

informando que pagam quatrocentos reais de aluguel e disseram que se for construído meio fio e 

instalada energia, os mesmo irão construir suas casas

pessoas que tem salário menor que mil reais

construções impulsionam a economia do município

se o trabalho da COPASA de instalação de encanamento de águas pluviais e demais, está parado

opção da empresa ou existe outro problema

no valor de cem mil reais será para a instalação pluvial

final o vereador Adenilson disse ser boa a ideia de fa

estão parados para investir no loteamento

tem terreno e deseja sair do aluguel

vender mais terrenos para fazer toda a obra é

proprietários de lotes que não forem beneficiados. 

disse ter recebido telefonema dos assessores do deputado Arnaldo

transporte da empresa cisne, o departamento está verificando a situação

resposta, irão entrar em contato com o vereador o qual trará ao Plenário. 

informou que os entulhos seriam retirados das ruas no dia 16

problemas, mas acredita que logo o serviço será feito. 

expediente passou-se a ORDEMDO DIA

apresentados nesta reunião, aprovados 

pública da LDO/2017 a realizar-

também para a primeira reunião ordinária

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.  
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projeto de saneamento que o município ganhou e no futuro ter que gastar mais ou menos cem mil 

para elaborar outro, mas, se os vereadores entenderem que é legal a venda, o mesmo não é contra 

que precisam regularizar a situação do loteamento, mas então, que faça a venda não só do 

terreno próximo do pesqueiro do mamão, mas também, de outros dentro da cidade para que faça 

todo o serviço de construção do meio fio do novo loteamento. Foram feitas 

quantidade de quilômetros de construção do referido meio fio, visto a quantidade de metros de 

Usou a palavra o vereador Wilson e disse que quando o vereador Evair 

surgiu com o documento referente ao convênio, se lembrou de diversos cidadãos que o procuraram 

informando que pagam quatrocentos reais de aluguel e disseram que se for construído meio fio e 

instalada energia, os mesmo irão construir suas casas e que compreende os mesmos, porque são 

menor que mil reais. Tendo o vereador Márcio dito que além disso, estas 

construções impulsionam a economia do município. Em seguida o vereador Adenilson questionou 

se o trabalho da COPASA de instalação de encanamento de águas pluviais e demais, está parado

opção da empresa ou existe outro problema. Esclarecido pelo vereador Evair que a verba recebida 

no valor de cem mil reais será para a instalação pluvial e a rede de esgoto também já será feito

final o vereador Adenilson disse ser boa a ideia de fazer levantamento dos lotes do município que 

estão parados para investir no loteamento, pois, desta forma dará condições de construir a quem 

tem terreno e deseja sair do aluguel. O vereador Ernane disse que a ideia do colega Márcio  de 

para fazer toda a obra é boa, pois, do contrário poderão ser cobrados pelos 

proprietários de lotes que não forem beneficiados. Antes de encerrar o vereador Márcio Andrade 

disse ter recebido telefonema dos assessores do deputado Arnaldo informando que

transporte da empresa cisne, o departamento está verificando a situação

resposta, irão entrar em contato com o vereador o qual trará ao Plenário. 

informou que os entulhos seriam retirados das ruas no dia 16/06, porém, o caminhão da coleta teve 

problemas, mas acredita que logo o serviço será feito. Não havendo mais 

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: Votação dos  requerimentos 

apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. O Presidente convoc

-se no dia 27/06 às 18:00 horas na Câmara Municipal. Convoca 

reunião ordinária do mês de julho, a realizar-se no dia 

ratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   
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gastar mais ou menos cem mil 

para elaborar outro, mas, se os vereadores entenderem que é legal a venda, o mesmo não é contra 

, mas então, que faça a venda não só do 

terreno próximo do pesqueiro do mamão, mas também, de outros dentro da cidade para que faça 

Foram feitas discussões sobre a 

, visto a quantidade de metros de 

Usou a palavra o vereador Wilson e disse que quando o vereador Evair 

mbrou de diversos cidadãos que o procuraram 

informando que pagam quatrocentos reais de aluguel e disseram que se for construído meio fio e 

e que compreende os mesmos, porque são 

. Tendo o vereador Márcio dito que além disso, estas 

Em seguida o vereador Adenilson questionou 

se o trabalho da COPASA de instalação de encanamento de águas pluviais e demais, está parado por 

. Esclarecido pelo vereador Evair que a verba recebida 

esgoto também já será feito. Ao 

zer levantamento dos lotes do município que 

, pois, desta forma dará condições de construir a quem 

. O vereador Ernane disse que a ideia do colega Márcio  de 

boa, pois, do contrário poderão ser cobrados pelos 

Antes de encerrar o vereador Márcio Andrade 

informando que quanto ao 

transporte da empresa cisne, o departamento está verificando a situação e assim que haver 

resposta, irão entrar em contato com o vereador o qual trará ao Plenário. Em aparte o vereador 

/06, porém, o caminhão da coleta teve 

 assuntos para o grande 

Votação dos  requerimentos 

Presidente convoca para audiência 

se no dia 27/06 às 18:00 horas na Câmara Municipal. Convoca 

se no dia 04, às 19:00 horas. 

ratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e 


