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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

dia 07, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

chamada, estavam presentes todos os vereadores. 

por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

Complementar nº 01/16 que "Dispõe sobre a regulamentação da concessão a aposentadoria da pessoa com 

deficiência segurada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza 

de Minas reestruturado pela Lei nº 802/2006 e dá outras providências", encaminhado às comissões 

permanentes. O Presidente sugeriu o agendamento de audiência pública para discutira sobre a Lei 

Orçamentária Anual para o dia 28/11 às 18:00 horas na Câmara, após a

vereadores, o Presidente solicitou aos servidores fosse dado andamento necessário para a referida 

audiência. Em seguida comunicou o seguinte: 1 

ofício nº 184/16 do executivo solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 14/16 que "Dispõe sobre a 

desafetação de área pública que especifica e dá outras providências"

no dia 07/12 o espaço da Câmara foi cedido para a Associação Co

realização de curso sobre gestão de pequenas propriedades rurais e associativismo, o qual ocorrerá das 13 

às 16:00 horas. Por último informou que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos.  Não havendo mais matérias 

Com a palavra o Presidente lamentou a situação

todo município. Relatou que isso está ocorrendo em todo Brasil, mas, devem trabalhar todos os dias para que 

esta situação melhore, pois, a situação de medo em que a população vem vivendo é estrondosa. 

ter informações de que o deputado Antonio Carlos falou na Ass

ocorridos na região, roubos de café, entre outros. 

tanto como cidadãos como representantes públicos que são, devem pedir a Deus para acalmar o coração d

povo e correr atrás de solução para o caso. Após o vereador Márcio

apresentação de um projeto da secretaria estadual de segurança pública, 

o qual possivelmente será implantado em Passos

Comandante Tostes, e futuramente expandido para a região

os cidadãos após os dezoito anos param de cometer furtos e roubos, porém, os menores de idade é que 

atualmente tem cometidos os crimes, inclusive 

ocorrências em seu nome e em Passos não há casa do menor, se os menores quando apreendidos logo são 

soltos. Disse que a zona rural é mais perigosa que a cidade e não há

Enfatizou que as pessoas de bem ficam trancados em suas casas e os bandidos soltos nas ruas

Márcio fez ofício ao Tenente Salgado e Comandante Tostes parabenizando os mesmos pela iniciativa 

e desenvolvimento do projeto jovem cidadão. Solicitando ainda, que após desenvolvido em Passos, se 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, realizada às

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.

estavam presentes todos os vereadores. Após verificação a ata da reunião anterior

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei 

Complementar nº 01/16 que "Dispõe sobre a regulamentação da concessão a aposentadoria da pessoa com 

deficiência segurada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza 

inas reestruturado pela Lei nº 802/2006 e dá outras providências", encaminhado às comissões 

sugeriu o agendamento de audiência pública para discutira sobre a Lei 

Orçamentária Anual para o dia 28/11 às 18:00 horas na Câmara, após a sugestão ser acatada pelos demais 

vereadores, o Presidente solicitou aos servidores fosse dado andamento necessário para a referida 

o seguinte: 1 - que foi protocolizado nesta data na secretaria da Câmara, 

do executivo solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 14/16 que "Dispõe sobre a 

desafetação de área pública que especifica e dá outras providências"; 2 - que nos dias 09, 16, 23, e 30/11, e 

no dia 07/12 o espaço da Câmara foi cedido para a Associação Comunitária Rural do Ribeirão Muniz para a 

realização de curso sobre gestão de pequenas propriedades rurais e associativismo, o qual ocorrerá das 13 

às 16:00 horas. Por último informou que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

ão havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-se ao 

Com a palavra o Presidente lamentou a situação preocupante em que se encontra a segurança pública em 

Relatou que isso está ocorrendo em todo Brasil, mas, devem trabalhar todos os dias para que 

esta situação melhore, pois, a situação de medo em que a população vem vivendo é estrondosa. 

ter informações de que o deputado Antonio Carlos falou na Assembleia Legislativa sobre os roubos de gados 

, roubos de café, entre outros. Salientou que a luta para sanar o problema deve ser diária 

tanto como cidadãos como representantes públicos que são, devem pedir a Deus para acalmar o coração d

povo e correr atrás de solução para o caso. Após o vereador Márcio Andrade

apresentação de um projeto da secretaria estadual de segurança pública, chamado "Projeto Jovem Cidadão", 

o qual possivelmente será implantado em Passos, tendo sido apresentado pelo Tenente Salgado e pelo 

, e futuramente expandido para a região. Disse que durante a apresentação foi dito que 

os cidadãos após os dezoito anos param de cometer furtos e roubos, porém, os menores de idade é que 

nte tem cometidos os crimes, inclusive existe menor de idade que possui quase cinquenta 

e em Passos não há casa do menor, se os menores quando apreendidos logo são 

. Disse que a zona rural é mais perigosa que a cidade e não há o que fazer para evitar furtos e roubos. 

Enfatizou que as pessoas de bem ficam trancados em suas casas e os bandidos soltos nas ruas

fez ofício ao Tenente Salgado e Comandante Tostes parabenizando os mesmos pela iniciativa 

e desenvolvimento do projeto jovem cidadão. Solicitando ainda, que após desenvolvido em Passos, se 
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião anterior, foi aprovada 

com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei 

Complementar nº 01/16 que "Dispõe sobre a regulamentação da concessão a aposentadoria da pessoa com 

deficiência segurada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza 

inas reestruturado pela Lei nº 802/2006 e dá outras providências", encaminhado às comissões 

sugeriu o agendamento de audiência pública para discutira sobre a Lei 

sugestão ser acatada pelos demais 

vereadores, o Presidente solicitou aos servidores fosse dado andamento necessário para a referida 

que foi protocolizado nesta data na secretaria da Câmara, 

do executivo solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 14/16 que "Dispõe sobre a 

que nos dias 09, 16, 23, e 30/11, e 

munitária Rural do Ribeirão Muniz para a 

realização de curso sobre gestão de pequenas propriedades rurais e associativismo, o qual ocorrerá das 13 

às 16:00 horas. Por último informou que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

o GRANDE EXPEDIENTE: 

em que se encontra a segurança pública em 

Relatou que isso está ocorrendo em todo Brasil, mas, devem trabalhar todos os dias para que 

esta situação melhore, pois, a situação de medo em que a população vem vivendo é estrondosa. Comentou 

embleia Legislativa sobre os roubos de gados 

Salientou que a luta para sanar o problema deve ser diária 

tanto como cidadãos como representantes públicos que são, devem pedir a Deus para acalmar o coração do 

Andrade disse que esteve na 

chamado "Projeto Jovem Cidadão", 

sido apresentado pelo Tenente Salgado e pelo 

. Disse que durante a apresentação foi dito que 

os cidadãos após os dezoito anos param de cometer furtos e roubos, porém, os menores de idade é que 

existe menor de idade que possui quase cinquenta 

e em Passos não há casa do menor, se os menores quando apreendidos logo são 

o que fazer para evitar furtos e roubos. 

Enfatizou que as pessoas de bem ficam trancados em suas casas e os bandidos soltos nas ruas. O vereador 

fez ofício ao Tenente Salgado e Comandante Tostes parabenizando os mesmos pela iniciativa 

e desenvolvimento do projeto jovem cidadão. Solicitando ainda, que após desenvolvido em Passos, se 
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possível possa ser implantado em Fortaleza de Minas.

Dias e Fernando Pereira. Lembrado pelo vereador Ernane Dias que o desemprego leva o cidadão a praticar 

crimes, com a justificativa de que a prática se dá para sustento da família. 

vereador Márcio disse que devem esperar análise do assessor jurídico e emissão de parecer para após 

e ajudar os servidores que necessitam. Sobre a qualidade das estradas disse que não estão boas, que 

necessitam manutenção mas com o tempo chuvoso tal manutenção é in

final o vereador Márcio questionou sobre a retirada do projeto de lei nº 14, tendo sido justificado pelo 

Presidente que o executivo optou por retirar visto o custo elevado

do lote. O vereador Márcio parabenizou a prefeita pela atitude a qual tomou atitude acertada

diferenças de medidas, e se vendesse dessa forma traria problemas ao município. Que o correto é retificar a 

área e após vender. Disse entender que o correto é ven

Em aparte o vereador Márcio disse ter recebido resposta de requerimento sobre demolição de vestiário do 

campo, tendo sido informado que não podem fazer a demolição devido a projeto enviado ao governo par

recebimento de verba para reforma do local

mudar o projeto, havendo risco de perder a verba. O vereador sugeriu 

problemas. Após discussões e sugestõe

requerimento do Plenário ao executivo requerendo seja feito novo escoramento do vestiário do 

Estádio Tio Veio, em como, sejam isoladas as portas do local para que não haja acesso de cidadãos 

evitando assim a ocorrência de acidentes.

do Plenário à Usina Itaiquara solicitando a doação de árvores de eucalípto existentes na Fazenda São 

João, ao município em apoio a reforma de diversos mata 

vista, às dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, bem como, a má qualidade das pontes e 

mata burros que em muitos lugares estão quebrados dificultando o tráfego.

Gabriel Queiroz disse que está esperando avaliação pelo assessor jurídico. Continuando 

ao encarregado de serviços gerais requerendo a reforma de dois mata burros localizados no Bairro 

Água Limpa, entre as propriedades dos senhores Jairo Ferreira e Messia

impossibilidade de trafegar pelo local. 

presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e questionou se algum vereador também recebeu reclamação 

sobre a água suja que novamente tem saído nas torneiras de várias residências da cidade. 

dá para entender se isso se dá devido ao tratamento da água conforme estão falando. 

situação tem ocorrido com freqüência, que já foram feitos vários ofícios solicitan

solução, mas na opinião do vereador já passou de brincadeira o que a copasa vem fazendo com a população e 

que devem falar com os responsáveis, pois, se forem tomadas providências, o problema será levado ao 

Ministério Público. Dito pelo vereador que a empresa está faltando com respeito para com a população e 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas
 

possível possa ser implantado em Fortaleza de Minas. Participam deste oficio os vereadores Ernane 

Lembrado pelo vereador Ernane Dias que o desemprego leva o cidadão a praticar 

crimes, com a justificativa de que a prática se dá para sustento da família. Quanto ao projeto em pauta o 

disse que devem esperar análise do assessor jurídico e emissão de parecer para após 

e ajudar os servidores que necessitam. Sobre a qualidade das estradas disse que não estão boas, que 

necessitam manutenção mas com o tempo chuvoso tal manutenção é inviável por isso devem aguardar. 

final o vereador Márcio questionou sobre a retirada do projeto de lei nº 14, tendo sido justificado pelo 

Presidente que o executivo optou por retirar visto o custo elevado para acabar de organizar a documentação 

O vereador Márcio parabenizou a prefeita pela atitude a qual tomou atitude acertada

diferenças de medidas, e se vendesse dessa forma traria problemas ao município. Que o correto é retificar a 

área e após vender. Disse entender que o correto é vender porque o lote não agrega nada para a prefeitura

Em aparte o vereador Márcio disse ter recebido resposta de requerimento sobre demolição de vestiário do 

campo, tendo sido informado que não podem fazer a demolição devido a projeto enviado ao governo par

recebimento de verba para reforma do local, uma vez que muda característica do local e com isso teriam que 

mudar o projeto, havendo risco de perder a verba. O vereador sugeriu fosse feita cerca de tela visando evitar 

problemas. Após discussões e sugestões dos vereadores Wilson Pereira e Fernando Pereira 

requerimento do Plenário ao executivo requerendo seja feito novo escoramento do vestiário do 

Estádio Tio Veio, em como, sejam isoladas as portas do local para que não haja acesso de cidadãos 

ando assim a ocorrência de acidentes. Após por sugestão do vereador Márcio Andrade 

solicitando a doação de árvores de eucalípto existentes na Fazenda São 

João, ao município em apoio a reforma de diversos mata burros e pontes do município, tendo em 

vista, às dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, bem como, a má qualidade das pontes e 

mata burros que em muitos lugares estão quebrados dificultando o tráfego.

disse que está esperando avaliação pelo assessor jurídico. Continuando 

ao encarregado de serviços gerais requerendo a reforma de dois mata burros localizados no Bairro 

Água Limpa, entre as propriedades dos senhores Jairo Ferreira e Messias Aranha

impossibilidade de trafegar pelo local. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e questionou se algum vereador também recebeu reclamação 

tem saído nas torneiras de várias residências da cidade. 

dá para entender se isso se dá devido ao tratamento da água conforme estão falando. 

situação tem ocorrido com freqüência, que já foram feitos vários ofícios solicitan

solução, mas na opinião do vereador já passou de brincadeira o que a copasa vem fazendo com a população e 

que devem falar com os responsáveis, pois, se forem tomadas providências, o problema será levado ao 

elo vereador que a empresa está faltando com respeito para com a população e 
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ste oficio os vereadores Ernane 

Lembrado pelo vereador Ernane Dias que o desemprego leva o cidadão a praticar 

Quanto ao projeto em pauta o 

disse que devem esperar análise do assessor jurídico e emissão de parecer para após votar 

e ajudar os servidores que necessitam. Sobre a qualidade das estradas disse que não estão boas, que 

viável por isso devem aguardar. Ao 

final o vereador Márcio questionou sobre a retirada do projeto de lei nº 14, tendo sido justificado pelo 

para acabar de organizar a documentação 

O vereador Márcio parabenizou a prefeita pela atitude a qual tomou atitude acertada, visto as 

diferenças de medidas, e se vendesse dessa forma traria problemas ao município. Que o correto é retificar a 

porque o lote não agrega nada para a prefeitura. 

Em aparte o vereador Márcio disse ter recebido resposta de requerimento sobre demolição de vestiário do 

campo, tendo sido informado que não podem fazer a demolição devido a projeto enviado ao governo para 

, uma vez que muda característica do local e com isso teriam que 

fosse feita cerca de tela visando evitar 

s dos vereadores Wilson Pereira e Fernando Pereira foi feito 

requerimento do Plenário ao executivo requerendo seja feito novo escoramento do vestiário do 

Estádio Tio Veio, em como, sejam isoladas as portas do local para que não haja acesso de cidadãos 

Após por sugestão do vereador Márcio Andrade foi feito Ofício 

solicitando a doação de árvores de eucalípto existentes na Fazenda São 

burros e pontes do município, tendo em 

vista, às dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, bem como, a má qualidade das pontes e 

mata burros que em muitos lugares estão quebrados dificultando o tráfego. Em seguida o vereador 

disse que está esperando avaliação pelo assessor jurídico. Continuando fez requerimento 

ao encarregado de serviços gerais requerendo a reforma de dois mata burros localizados no Bairro 

s Aranha, tendo em vista a 

Em seguida o vereador Fernando Pereira cumprimentou os 

presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e questionou se algum vereador também recebeu reclamação 

tem saído nas torneiras de várias residências da cidade. Relatou que não 

dá para entender se isso se dá devido ao tratamento da água conforme estão falando. Relatou que esta 

situação tem ocorrido com freqüência, que já foram feitos vários ofícios solicitando informações e pedido 

solução, mas na opinião do vereador já passou de brincadeira o que a copasa vem fazendo com a população e 

que devem falar com os responsáveis, pois, se forem tomadas providências, o problema será levado ao 

elo vereador que a empresa está faltando com respeito para com a população e 
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também com esta Casa porque na verdade a voz dos vereadores não está sendo válida

ainda que o Sr. Dinho filho do Sr. João Leozino

porém, a água não chega à residência do mesmo, o que é uma vergonha, pois, está dentro do perímetro 

urbano e abaixo do reservatório e com esta história a Copasa não está cumprindo o contrato

Fernando disse que o cidadão Dinho pediu que trouxesse problema à Câmara e que se não houver solução 

irá procurar o Ministério Público para as devidas providências. 

moradores também próximos do reservatório de água que 

feito ofício do Plenário à Copasa solicitando informações das causas de a água estar chegando suja 

com frequência às torneiras de diversas residências. Solicita providências imediatas quanto ao fato, 

tendo em vista diversas reclamações recebidas pela população fortalezense. Solicita ainda, 

verificados os motivos de a água do reservatório da cidade não estar chegando à residência do Sr. 

Dinho, como nas demais residências próximas ao local, após verificados os motivos, que o

possam ser solucionados, visando atender a população, caso contrário, os problemas citados serão 

encaminhados ao Ministério Público para que sejam apurados os fatos, uma vez que a copasa 

possivelmente estaria descumprindo contrato firmado com o mu

continuidade o vereador Fernando Pereira comentou que sempre foi responsável pelo sinal de transmissão 

de tv na cidade, mas, que já houve nesta casa várias discussões quanto ao fato, tendo o mesmo deixar de 

fazer o trabalho o qual era voluntário, fazia em apoio ao município, porém, recentemente o canal sbt ficou 

fora do ar por algum tempo, e a pedido da prefeita, nesta data esteve na torre na transmissão e colocou o 

canal novamente no ar. Lembrou que havia dito que não faria mais

deixar a população que não possui antena parabólica sem transmissão do canal

dos vereadores Fernando Pereira, Evair Pereira e Ernane Moreira ao executivo parabenizando a 

prefeita, tendo em vista, que devido recebimento de verba, a mesma irá efetuar o pagamento do 

décimo terceiro  dos servidores municipais, o que acontecerá já no início de dezembro. Parabeniza a 

prefeita pela atitude de pensar primeiramente nos servidores, uma vez, que o mu

usar a verba para outros pagamentos

do município que os mesmos priorizem os servidores públicos

trabalhos desenvolvidos irão render muito mais. 

jurídico para votação. Após o vereador Evair Pereira parabenizou o colega Fernando pela atitude de 

voluntariamente se deslocar até a torre de transmissão e fazer o serviço que é de grand

muitos clamam por este sinal de televisão. 

gostaria de continuar ajudando a próxima administração neste serviço

do mesmo. Quanto ao décimo terceiro o vereador Evair disse que a prefeita tem muita fé em Deus, que a 

prefeita poderia usar esta verba para qualquer outro fim, porém, irá priorizar os servidores públicos. 
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porque na verdade a voz dos vereadores não está sendo válida

ainda que o Sr. Dinho filho do Sr. João Leozino construiu casa próxima do reservatório no bairro Bom Jesus 

porém, a água não chega à residência do mesmo, o que é uma vergonha, pois, está dentro do perímetro 

e abaixo do reservatório e com esta história a Copasa não está cumprindo o contrato

idadão Dinho pediu que trouxesse problema à Câmara e que se não houver solução 

irá procurar o Ministério Público para as devidas providências. Tendo sido citado pelo Presidente outro

do reservatório de água que não recebem água do mesmo. 

feito ofício do Plenário à Copasa solicitando informações das causas de a água estar chegando suja 

com frequência às torneiras de diversas residências. Solicita providências imediatas quanto ao fato, 

lamações recebidas pela população fortalezense. Solicita ainda, 

verificados os motivos de a água do reservatório da cidade não estar chegando à residência do Sr. 

Dinho, como nas demais residências próximas ao local, após verificados os motivos, que o

possam ser solucionados, visando atender a população, caso contrário, os problemas citados serão 

encaminhados ao Ministério Público para que sejam apurados os fatos, uma vez que a copasa 

descumprindo contrato firmado com o município de Fortaleza.

continuidade o vereador Fernando Pereira comentou que sempre foi responsável pelo sinal de transmissão 

de tv na cidade, mas, que já houve nesta casa várias discussões quanto ao fato, tendo o mesmo deixar de 

al era voluntário, fazia em apoio ao município, porém, recentemente o canal sbt ficou 

, e a pedido da prefeita, nesta data esteve na torre na transmissão e colocou o 

. Lembrou que havia dito que não faria mais este trabalho, mas não é de seu feitio 

deixar a população que não possui antena parabólica sem transmissão do canal. Em seguida 

dos vereadores Fernando Pereira, Evair Pereira e Ernane Moreira ao executivo parabenizando a 

m vista, que devido recebimento de verba, a mesma irá efetuar o pagamento do 

décimo terceiro  dos servidores municipais, o que acontecerá já no início de dezembro. Parabeniza a 

prefeita pela atitude de pensar primeiramente nos servidores, uma vez, que o mu

outros pagamentos. Tendo o vereador Fernando solicitado aos futuros administradores 

os mesmos priorizem os servidores públicos, pois, valorizando os mesmos, com certeza os 

er muito mais. Quanto ao projeto em pauta aguarda parecer do assessor 

Após o vereador Evair Pereira parabenizou o colega Fernando pela atitude de 

se deslocar até a torre de transmissão e fazer o serviço que é de grand

muitos clamam por este sinal de televisão. Tendo o vereador Fernando dito que como servidor público, 

gostaria de continuar ajudando a próxima administração neste serviço, pois, quer estar onde o povo precisar 

erceiro o vereador Evair disse que a prefeita tem muita fé em Deus, que a 

para qualquer outro fim, porém, irá priorizar os servidores públicos. 
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porque na verdade a voz dos vereadores não está sendo válida. O vereador comentou 

servatório no bairro Bom Jesus 

porém, a água não chega à residência do mesmo, o que é uma vergonha, pois, está dentro do perímetro 

e abaixo do reservatório e com esta história a Copasa não está cumprindo o contrato. O vereador 

idadão Dinho pediu que trouxesse problema à Câmara e que se não houver solução 

Tendo sido citado pelo Presidente outros 

o mesmo. Após discussões foi 

feito ofício do Plenário à Copasa solicitando informações das causas de a água estar chegando suja 

com frequência às torneiras de diversas residências. Solicita providências imediatas quanto ao fato, 

lamações recebidas pela população fortalezense. Solicita ainda, sejam 

verificados os motivos de a água do reservatório da cidade não estar chegando à residência do Sr. 

Dinho, como nas demais residências próximas ao local, após verificados os motivos, que os mesmos 

possam ser solucionados, visando atender a população, caso contrário, os problemas citados serão 

encaminhados ao Ministério Público para que sejam apurados os fatos, uma vez que a copasa 

nicípio de Fortaleza. Dando 

continuidade o vereador Fernando Pereira comentou que sempre foi responsável pelo sinal de transmissão 

de tv na cidade, mas, que já houve nesta casa várias discussões quanto ao fato, tendo o mesmo deixar de 

al era voluntário, fazia em apoio ao município, porém, recentemente o canal sbt ficou 

, e a pedido da prefeita, nesta data esteve na torre na transmissão e colocou o 

este trabalho, mas não é de seu feitio 

. Em seguida foi feito ofício 

dos vereadores Fernando Pereira, Evair Pereira e Ernane Moreira ao executivo parabenizando a 

m vista, que devido recebimento de verba, a mesma irá efetuar o pagamento do 

décimo terceiro  dos servidores municipais, o que acontecerá já no início de dezembro. Parabeniza a 

prefeita pela atitude de pensar primeiramente nos servidores, uma vez, que o município poderia 

. Tendo o vereador Fernando solicitado aos futuros administradores 

, pois, valorizando os mesmos, com certeza os 

Quanto ao projeto em pauta aguarda parecer do assessor 

Após o vereador Evair Pereira parabenizou o colega Fernando pela atitude de 

se deslocar até a torre de transmissão e fazer o serviço que é de grande utilidade, pois, 

Tendo o vereador Fernando dito que como servidor público, 

, pois, quer estar onde o povo precisar 

erceiro o vereador Evair disse que a prefeita tem muita fé em Deus, que a 

para qualquer outro fim, porém, irá priorizar os servidores públicos. Quanto 
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à segurança pública, o vereador Evair disse que 

dificulta a ação de policia militar e civil. 

e o fato de não existir legislação para 

ocorrido em Fortaleza em que o elemento aparentava ter entre treze a catorze anos. Tal elemento foi detido, 

mas, sem prosseguimento, visto a atual legislação. 

mudar a legislação pegando exemplo de países onde funcionam. 

Pereira, Fernando Pereira, Ernane Moreira, e Wilson Pereira ao GPPM de Fortaleza de Minas, 

parabenizando a todos que mesmo com dificuldades 

Fortaleza, como por exemplo, combate a contra bando

cidade a qual recebeu grande número de pessoas, e 

local, não tendo ocorrido nenhum problema

compromisso precisam estar diante de várias mil pessoas. 

possivelmente o batalhão não possuía pro

foi feito ofício dos vereadores Evair, Fernando, Ernane e Wilson ao 12º Batalhão parabenizando toda 

equipe do segundo turno de serviço do dia 06/11/2016, em especial ao sargento Dias e 

Belfort devido ao grande profissionalismo que esta equipe teve na localização de um dos veículos 

roubados. Em seguida foi feito requerimento do Plenário ao executivo que se ainda possível, verifique 

quais os motivos que impedem a escrituração de 

Campo Beira Rio. Requer informações de quais são as dificuldades que impedem os moradores de 

requerer este documento, uma vez que obteve informações que os lotes e construções não atingem a 

metragem correta conforme a lei para que seja feita escrituração.

pelo engenheiro do município e se necessário seja movida

referidas escrituras, uma vez que, já existem propriedades construídas no local

Evair Pereira sugeriu que após análise do assessor jurídico, as comissões quiserem se reunir antes da 

próxima reunião para discutirem o projeto de lei em pauta. Todos concordaram, tendo o Presidente 

lembrando que devido ao recesso do di

diante disso, as comissões agendaram reunião no plenarinho para o dia 16/11 ás 18:00 horas para 

discutirem o referido projeto. Em seguida 

Plenário ao servidor Marcos Jesus Germano, tendo em vista a agilidade na retirada de entulhos das 

ruas da cidade, quando este serviço é solicitado. 

Marcos está fazendo a diferença no desempenho de suas fu

Dias disse que irá aguardar parecer do assessor jurídico para votar o projeto em pauta. Sobre fala do colega 

Fernando quanto aos novos administradores priorizarem os servidores públicos, o vereador Ernane Dias 

disse que a cidade não vive sem o funcionalismo público, 
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à segurança pública, o vereador Evair disse que a falta de recursos tanto humanos, quanto materiais, 

dificulta a ação de policia militar e civil. Relatou que um dos itens que aflige o Brasil na questão da segurança 

fato de não existir legislação para punir os menores de idade. Como exemplo, se tem o último assalto 

em Fortaleza em que o elemento aparentava ter entre treze a catorze anos. Tal elemento foi detido, 

sem prosseguimento, visto a atual legislação. Falou que os governantes a nível superior deveriam 

mudar a legislação pegando exemplo de países onde funcionam. Após foi feito ofício dos vereadores Evair 

Pereira, Fernando Pereira, Ernane Moreira, e Wilson Pereira ao GPPM de Fortaleza de Minas, 

que mesmo com dificuldades prestam excelentes trabalhos no município de 

, como por exemplo, combate a contra bando. Salientou que recentemente ocorreu festa na 

cidade a qual recebeu grande número de pessoas, e havia apenas dois policiais fazendo policiamento do 

local, não tendo ocorrido nenhum problema. Comentou que é muita coragem e que para cumprir o 

compromisso precisam estar diante de várias mil pessoas. Informou que não sabe os motivos, mas, 

possivelmente o batalhão não possuía profissionais disponíveis para enviar a cidade nos dias da festa

foi feito ofício dos vereadores Evair, Fernando, Ernane e Wilson ao 12º Batalhão parabenizando toda 

de serviço do dia 06/11/2016, em especial ao sargento Dias e 

devido ao grande profissionalismo que esta equipe teve na localização de um dos veículos 

foi feito requerimento do Plenário ao executivo que se ainda possível, verifique 

quais os motivos que impedem a escrituração de construções e terrenos localizados próximos ao 

Requer informações de quais são as dificuldades que impedem os moradores de 

, uma vez que obteve informações que os lotes e construções não atingem a 

nforme a lei para que seja feita escrituração. Requer seja

pelo engenheiro do município e se necessário seja movida ação judicial visando a confecção das 

referidas escrituras, uma vez que, já existem propriedades construídas no local

Evair Pereira sugeriu que após análise do assessor jurídico, as comissões quiserem se reunir antes da 

próxima reunião para discutirem o projeto de lei em pauta. Todos concordaram, tendo o Presidente 

lembrando que devido ao recesso do dia 14/11 a próxima reunião será no dia 16/11 às dezenove horas, 

diante disso, as comissões agendaram reunião no plenarinho para o dia 16/11 ás 18:00 horas para 

. Em seguida por sugestão do vereador Ernane Dias

Plenário ao servidor Marcos Jesus Germano, tendo em vista a agilidade na retirada de entulhos das 

ruas da cidade, quando este serviço é solicitado. Enfatizado pelo vereador Fernando que o servidor 

Marcos está fazendo a diferença no desempenho de suas funções na cidade. Em seguida o vereador Ernane 

Dias disse que irá aguardar parecer do assessor jurídico para votar o projeto em pauta. Sobre fala do colega 

Fernando quanto aos novos administradores priorizarem os servidores públicos, o vereador Ernane Dias 

a cidade não vive sem o funcionalismo público, os quais merece melhorias
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o humanos, quanto materiais, 

Relatou que um dos itens que aflige o Brasil na questão da segurança 

es de idade. Como exemplo, se tem o último assalto 

em Fortaleza em que o elemento aparentava ter entre treze a catorze anos. Tal elemento foi detido, 

Falou que os governantes a nível superior deveriam 

foi feito ofício dos vereadores Evair 

Pereira, Fernando Pereira, Ernane Moreira, e Wilson Pereira ao GPPM de Fortaleza de Minas, 

prestam excelentes trabalhos no município de 

recentemente ocorreu festa na 

is fazendo policiamento do 

. Comentou que é muita coragem e que para cumprir o 

Informou que não sabe os motivos, mas, 

fissionais disponíveis para enviar a cidade nos dias da festa. Após 

foi feito ofício dos vereadores Evair, Fernando, Ernane e Wilson ao 12º Batalhão parabenizando toda 

de serviço do dia 06/11/2016, em especial ao sargento Dias e Soldado 

devido ao grande profissionalismo que esta equipe teve na localização de um dos veículos 

foi feito requerimento do Plenário ao executivo que se ainda possível, verifique 

construções e terrenos localizados próximos ao 

Requer informações de quais são as dificuldades que impedem os moradores de 

, uma vez que obteve informações que os lotes e construções não atingem a 

Requer seja analisada a questão 

visando a confecção das 

referidas escrituras, uma vez que, já existem propriedades construídas no local. Em aparte o vereador 

Evair Pereira sugeriu que após análise do assessor jurídico, as comissões quiserem se reunir antes da 

próxima reunião para discutirem o projeto de lei em pauta. Todos concordaram, tendo o Presidente 

a 14/11 a próxima reunião será no dia 16/11 às dezenove horas, 

diante disso, as comissões agendaram reunião no plenarinho para o dia 16/11 ás 18:00 horas para 

vereador Ernane Dias, foi feito ofício do 

Plenário ao servidor Marcos Jesus Germano, tendo em vista a agilidade na retirada de entulhos das 

Enfatizado pelo vereador Fernando que o servidor 

Em seguida o vereador Ernane 

Dias disse que irá aguardar parecer do assessor jurídico para votar o projeto em pauta. Sobre fala do colega 

Fernando quanto aos novos administradores priorizarem os servidores públicos, o vereador Ernane Dias 

os quais merece melhorias. Ao final fez ofício ao 
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vereador Fernando Pereira agradecendo pelos serviços prestados durante o atual mandato, 

enfatizando que o mesmo ajudou muito a prefeita

dos vereadores Aparecido Amaral, Evair Pereira, Fernando Pereira

senhores Flávio Joele e sua esposa Sra. Rosilene

cederam o local para um dia de lazer para o grupo da terceira idade e do CRAS

vereador Amaral informou que aguarda parecer do assessor jurídico para votação do projeto em pauta

Após o vereador Wilson Pereira disse aguardar reunião das comissões e parecer do assessor para votar o 

projeto de lei complementar em pauta. 

militar de Fortaleza, solicitando seja 

tendo em vista reclamações de que ligam no número 190 e não são atendidos

relatou que soube que quando o nº 190 não atende no quartel de Fortaleza, a ligação é transferida para o 

Batalhão de Passos, porém, há alguns dias necessitou dos serviços da PM, ligou no 190 e nada aconteceu, 

nem foi atendido no quartel de Fortaleza muito menos em Passos

o efetivo da cidade é pouco e o ideal seria que os cidadãos 

bairros, etc, dessa forma sempre haveria comunicação e dificultaria furtos e roubos. 

fez ofício também aos organizadores da festa de Nossa Senhora do Rosário, incluindo organizadores 

da congada e da cavalhada parabenizando pela excelente organização e pelo sucesso na realização de 

todos estes eventos. Continuando relatou que foi informado pela prefeita sobre o recebimento de verba que 

será destinada ao pagamento do décimo terceiro dos servidore

ficará para a próxima administração será apenas com o IMPRESFORT

Ressaltou que este é um grande esforço da administração tendo em vista

que está muito satisfeito com a prefeita pois poderão trabalhar para quitar a dívida e melhorar cada vez mais 

a cidade. Quanto a priorizar os servidores públicos na próxima administração, disse que 

prioridades é um compromisso feito junto ao sin

demitir servidores, mas isso não é de sua índole nem da índole do vice

estando junto do prefeito, o município consegue se reerguer e 

Lembrando que se o funcionário está satisfeito seu rendimento é maio

Márcio disse que quanto a questão da água suja, entrou em contato com o responsável Sr. Roque, inclusive 

enviou-lhe foto, tendo o mesmo informado

mais cedo do que deveria, e no outro dia em que ocorreu o mesmo problema o responsável não sabia do que 

se tratava, ficando de averiguar e posteriormente falar ao vereador. 

concorda muito com as respostas, porque o responsável sempre tem desculpa para justificar o problema

qual ocorre com frequência. Solicitou novamente a palavra o vereador Fernando Pereira sugerindo o 

de ofício do Plenário ao Sr. José Osvaldo, responsável pela Fazenda Eufúzia, agradecendo pelas 
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vereador Fernando Pereira agradecendo pelos serviços prestados durante o atual mandato, 

enfatizando que o mesmo ajudou muito a prefeita em todas as áreas.  Em continuidade foi 

dos vereadores Aparecido Amaral, Evair Pereira, Fernando Pereira, Ernane

senhores Flávio Joele e sua esposa Sra. Rosilene Joele, proprietários da pousada água azul, os quais 

cederam o local para um dia de lazer para o grupo da terceira idade e do CRAS

vereador Amaral informou que aguarda parecer do assessor jurídico para votação do projeto em pauta

disse aguardar reunião das comissões e parecer do assessor para votar o 

projeto de lei complementar em pauta. Em seguida o vereador Adenilson Queiroz 

militar de Fortaleza, solicitando seja divulgado à população o número do celular do plantão da PM, 

tendo em vista reclamações de que ligam no número 190 e não são atendidos

relatou que soube que quando o nº 190 não atende no quartel de Fortaleza, a ligação é transferida para o 

porém, há alguns dias necessitou dos serviços da PM, ligou no 190 e nada aconteceu, 

nem foi atendido no quartel de Fortaleza muito menos em Passos.  Quanto a questão da segurança disse que 

o efetivo da cidade é pouco e o ideal seria que os cidadãos tivessem meio de 

bairros, etc, dessa forma sempre haveria comunicação e dificultaria furtos e roubos. 

aos organizadores da festa de Nossa Senhora do Rosário, incluindo organizadores 

parabenizando pela excelente organização e pelo sucesso na realização de 

Continuando relatou que foi informado pela prefeita sobre o recebimento de verba que 

será destinada ao pagamento do décimo terceiro dos servidores, e que provavelmente a única dívida que 

ficará para a próxima administração será apenas com o IMPRESFORT, o restante será praticamente quitado

Ressaltou que este é um grande esforço da administração tendo em vista a crise brasileira momentânea

tá muito satisfeito com a prefeita pois poderão trabalhar para quitar a dívida e melhorar cada vez mais 

Quanto a priorizar os servidores públicos na próxima administração, disse que 

é um compromisso feito junto ao sindicato. Relatou que houve boatos de que o mesmo iria 

demitir servidores, mas isso não é de sua índole nem da índole do vice-prefeito. Enfatizou que o servidor 

estando junto do prefeito, o município consegue se reerguer e isso é possível com todos trabalhan

Lembrando que se o funcionário está satisfeito seu rendimento é maior. No uso da palavra o vereador 

Márcio disse que quanto a questão da água suja, entrou em contato com o responsável Sr. Roque, inclusive 

lhe foto, tendo o mesmo informado que um funcionário novato desligou a estação de tratamento 

, e no outro dia em que ocorreu o mesmo problema o responsável não sabia do que 

se tratava, ficando de averiguar e posteriormente falar ao vereador. Dito pelo vereador Fern

concorda muito com as respostas, porque o responsável sempre tem desculpa para justificar o problema

Solicitou novamente a palavra o vereador Fernando Pereira sugerindo o 

de ofício do Plenário ao Sr. José Osvaldo, responsável pela Fazenda Eufúzia, agradecendo pelas 
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vereador Fernando Pereira agradecendo pelos serviços prestados durante o atual mandato, 

Em continuidade foi feito ofício 

, Ernane e Wilson Pereira aos 

proprietários da pousada água azul, os quais 

cederam o local para um dia de lazer para o grupo da terceira idade e do CRAS.  No uso da palavra o 

vereador Amaral informou que aguarda parecer do assessor jurídico para votação do projeto em pauta.  

disse aguardar reunião das comissões e parecer do assessor para votar o 

o vereador Adenilson Queiroz fez ofício á polícia 

número do celular do plantão da PM, 

tendo em vista reclamações de que ligam no número 190 e não são atendidos. O vereador Adenilson 

relatou que soube que quando o nº 190 não atende no quartel de Fortaleza, a ligação é transferida para o 

porém, há alguns dias necessitou dos serviços da PM, ligou no 190 e nada aconteceu, 

.  Quanto a questão da segurança disse que 

tivessem meio de interação entre vizinhos, 

bairros, etc, dessa forma sempre haveria comunicação e dificultaria furtos e roubos. O vereador Adenilson 

aos organizadores da festa de Nossa Senhora do Rosário, incluindo organizadores 

parabenizando pela excelente organização e pelo sucesso na realização de 

Continuando relatou que foi informado pela prefeita sobre o recebimento de verba que 

, e que provavelmente a única dívida que 

, o restante será praticamente quitado. 

a crise brasileira momentânea, e 

tá muito satisfeito com a prefeita pois poderão trabalhar para quitar a dívida e melhorar cada vez mais 

Quanto a priorizar os servidores públicos na próxima administração, disse que será uma de suas 

dicato. Relatou que houve boatos de que o mesmo iria 

. Enfatizou que o servidor 

isso é possível com todos trabalhando juntos. 

No uso da palavra o vereador 

Márcio disse que quanto a questão da água suja, entrou em contato com o responsável Sr. Roque, inclusive 

um funcionário novato desligou a estação de tratamento 

, e no outro dia em que ocorreu o mesmo problema o responsável não sabia do que 

Dito pelo vereador Fernando que não 

concorda muito com as respostas, porque o responsável sempre tem desculpa para justificar o problema o 

Solicitou novamente a palavra o vereador Fernando Pereira sugerindo o envio 

de ofício do Plenário ao Sr. José Osvaldo, responsável pela Fazenda Eufúzia, agradecendo pelas 
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doações de madeiras e cascalhos, os quais têm ajudado bastante na manutenção de estradas, mata 

burros e pontes do município. A sugestão foi acatada.

Andrade fez requerimento ao encarregado de serviços gerais requerendo que na medida do possível 

seja feita manutenção da estada sentido bairro Perobas e Jacuí, tendo em vista as péssimas condições 

que se encontram. Usou a palavra o vereador Ernane para informou que tem contato pessoal com o 

encarregado da usina. Sugerido pelo vereador Márcio

está disponível para protocolizar o documento juntamente com o colega Ernane

Adenilson Queiroz agradeceu a presteza do vereador Fernando o qual se disponibilizou a continuar fazer os 

trabalhos de transmissão de tv voluntariamente a partir de 2017.

parcerias para que possam conseguir tocar o município

maior hoje para fazer a manutenção é que as máquinas estão sem pneus 

assuntos para o grande expediente passou

nesta reunião, aprovados por unanimidade.

novembro, a realizar-se no dia 16, às 19:00 horas

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após 

aprovada será assinada pelos vereadores present
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e cascalhos, os quais têm ajudado bastante na manutenção de estradas, mata 

burros e pontes do município. A sugestão foi acatada.   Pediu novamente a palavra 

Andrade fez requerimento ao encarregado de serviços gerais requerendo que na medida do possível 

seja feita manutenção da estada sentido bairro Perobas e Jacuí, tendo em vista as péssimas condições 

sou a palavra o vereador Ernane para informou que tem contato pessoal com o 

pelo vereador Márcio que o ofício fosse entregue em mãos 

está disponível para protocolizar o documento juntamente com o colega Ernane

Adenilson Queiroz agradeceu a presteza do vereador Fernando o qual se disponibilizou a continuar fazer os 

trabalhos de transmissão de tv voluntariamente a partir de 2017. Enfatizou que devem mesmo fazer 

uir tocar o município. Informado pelo vereador Fernando que o problema 

maior hoje para fazer a manutenção é que as máquinas estão sem pneus e combustível

passou-se a ORDEM DO DIA: Votação dos requerimentos apresentados 

nesta reunião, aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para segunda reunião ordinária

às 19:00 horas, tendo em vista recesso referente ao feriado do dia 15/11

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após 

ores presentes.   
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e cascalhos, os quais têm ajudado bastante na manutenção de estradas, mata 

u novamente a palavra o vereador Márcio 

Andrade fez requerimento ao encarregado de serviços gerais requerendo que na medida do possível 

seja feita manutenção da estada sentido bairro Perobas e Jacuí, tendo em vista as péssimas condições 

sou a palavra o vereador Ernane para informou que tem contato pessoal com o 

que o ofício fosse entregue em mãos informando que 

está disponível para protocolizar o documento juntamente com o colega Ernane. Ao final o vereador 

Adenilson Queiroz agradeceu a presteza do vereador Fernando o qual se disponibilizou a continuar fazer os 

Enfatizou que devem mesmo fazer 

Informado pelo vereador Fernando que o problema 

combustível.  Não havendo mais 

requerimentos apresentados 

reunião ordinária do mês de 

, tendo em vista recesso referente ao feriado do dia 15/11. 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após verificada e 


