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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 
na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 
constatou-se a ausência do vereador Evair Messias Pereira, estando presentes 
vereador Fernando Pereira justificou a ausência do colega Evair, tendo em vista, o mesmo estar de repouso 
por estar com a pressão arterial alta. A
unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE
08/16 - "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e dá outras providências"; 
2 - 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."
foram encaminhados às Comissões permanentes.
requerimentos de autoria do cidadão Romilson Cesar de Almeida, protocolizados nesta Casa em 15/04
indicação do vereador Ernane Moreira Dias para participar da comissão preparatória da 6ª conferência das 
cidades; 3 - a indicação dos vereadores Adenilson Queiroz e Ernane Moreira Dias para participar do 
Conselho Municipal de Educação; 4 -
curso do SEBRAE direcionado aos comerciantes. 
de Estado de Governo, comunicando o convênio número 1491001514/2015, para execução de rede de 
drenagem pluvial para o Bairro Oraida de Melo
Delfinópolis no dia 07/05 às 19:00 horas; 3 
visando discutir sobre o melhoramento genético, no dia 30/05 às 13
cópias de respostas de ofícios e requerimen
se ao GRANDE EXPEDIENTE: Quanto ao convênio acima citado, o Presidente solicitou fossem buscadas 
informações do valor do mesmo e posteriormente repassadas aos vereadores. 
Adenilson Queiroz relatou que assim como os demais vereadores, também foi procurado por populares que 
trabalham em Passos-MG, solicitando apoio quanto ao transporte entre as cidades Fortaleza/Passos
não poderão utilizar o ônibus de estudantes para o t
motorista já foi multado e avisado de que se for novamente parado pela polícia a multa irá dobrar de valor a 
cada vez que houver ocorrência. Disse que mesmo após o vereador Márcio ter feito contato co
vereador Adenilson também esteve no local, argume
providências para que os trabalhadores não ficassem sem o transporte, já que o transporte oferecido pela 
empresa cisne, não atende os horários da maior
Plenário aos deputados Antonio Carlos, Cassio Soares, Carlos Melles, Emidinho Madeira, Rodrigo 
Pacheco, Aelton Freitas e Arnaldo Silva, solicitando que os mesmos intervenham junto ao DER 
visando melhorar os horários de transporte Fortaleza/Passos, com o intuito de ajudar os 
trabalhadores fortalezenses. Em caso negativo, solicita seja verificada a possibilidade
outro transporte, seja através de van ou microônibus,
sofre com a falta de emprego, e enxerga na cidade de Passos
Dando continuidade o vereador Adenilson relatou ter tido informações que provavelmente 
irá parar com o horário de ônibus do meio dia que faz o trajeto Fortaleza/Passos. 
descaso o que esta empresa tem feito com os fortalezenses, que se a mesma não que fazer o transporte, 
então devem encontrar maneira de resolver esta situação, pois,
sobre as condições em que se encontram algumas estradas rurais do município. 
Adenilson Queiroz feito requerimento ao executivo para que seja feita manutenção das seguintes 
estradas: 1 - Fortaleza de Minas sentido Bairro Perobas, a qual encontra
- Fortaleza de Minas/Jacuí-MG; 3 -
de ponte que caiu no Bairro Tebas, tendo em vista, os moradores estarem sem acess
pelo vereador Fernando que a ponte já está em manutenção.
entrar em contato com o deputado Antonio Carlos, pedindo apoio
Fortaleza/Passos, pois, a união de todos
fonte de renda vinda da cidade de Passos
transportes em horários específicos
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015, realizada às
na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.

se a ausência do vereador Evair Messias Pereira, estando presentes 
vereador Fernando Pereira justificou a ausência do colega Evair, tendo em vista, o mesmo estar de repouso 
por estar com a pressão arterial alta. Após verificação a ata da reunião anterior

PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras:
"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e dá outras providências"; 

"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."
foram encaminhados às Comissões permanentes. Informado pelo Presidente:
requerimentos de autoria do cidadão Romilson Cesar de Almeida, protocolizados nesta Casa em 15/04
indicação do vereador Ernane Moreira Dias para participar da comissão preparatória da 6ª conferência das 

a indicação dos vereadores Adenilson Queiroz e Ernane Moreira Dias para participar do 
- que dos dias 03 a 06/05 ocorrerá nesta Casa das 18:00 às 22:00 horas, 

curso do SEBRAE direcionado aos comerciantes. Distribuídas as seguintes cópias:
de Estado de Governo, comunicando o convênio número 1491001514/2015, para execução de rede de 
drenagem pluvial para o Bairro Oraida de Melo; 2 - Convite para inauguração do SICOOB Saro
Delfinópolis no dia 07/05 às 19:00 horas; 3 - Convite de deputado Emidinho Madeira para audiência pública 
visando discutir sobre o melhoramento genético, no dia 30/05 às 13:00 horas em Carmo do Rio Claro; 4 
cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, 

Quanto ao convênio acima citado, o Presidente solicitou fossem buscadas 
informações do valor do mesmo e posteriormente repassadas aos vereadores. 

enilson Queiroz relatou que assim como os demais vereadores, também foi procurado por populares que 
MG, solicitando apoio quanto ao transporte entre as cidades Fortaleza/Passos

não poderão utilizar o ônibus de estudantes para o trajeto, mesmo o veículo sendo particular. Relatou que o 
motorista já foi multado e avisado de que se for novamente parado pela polícia a multa irá dobrar de valor a 

Disse que mesmo após o vereador Márcio ter feito contato co
vereador Adenilson também esteve no local, argumentou bastante com o Sr. Geraldo, solicitando 
providências para que os trabalhadores não ficassem sem o transporte, já que o transporte oferecido pela 
empresa cisne, não atende os horários da maioria dos referidos trabalhadores. Tendo sido feito 
Plenário aos deputados Antonio Carlos, Cassio Soares, Carlos Melles, Emidinho Madeira, Rodrigo 
Pacheco, Aelton Freitas e Arnaldo Silva, solicitando que os mesmos intervenham junto ao DER 

lhorar os horários de transporte Fortaleza/Passos, com o intuito de ajudar os 
trabalhadores fortalezenses. Em caso negativo, solicita seja verificada a possibilidade

seja através de van ou microônibus, visando apoiar a população fortalezense que 
sofre com a falta de emprego, e enxerga na cidade de Passos-MG, um meio de sustentar suas famílias.
Dando continuidade o vereador Adenilson relatou ter tido informações que provavelmente 

r com o horário de ônibus do meio dia que faz o trajeto Fortaleza/Passos. 
descaso o que esta empresa tem feito com os fortalezenses, que se a mesma não que fazer o transporte, 

de resolver esta situação, pois, os cidadãos estão sem apoio. Após comentou 
sobre as condições em que se encontram algumas estradas rurais do município. 
Adenilson Queiroz feito requerimento ao executivo para que seja feita manutenção das seguintes 

de Minas sentido Bairro Perobas, a qual encontra-se em péssimas condições; 2 
- Fortaleza de Minas/Bairro Tebas. Requereu também a manutenção 

de ponte que caiu no Bairro Tebas, tendo em vista, os moradores estarem sem acess
pelo vereador Fernando que a ponte já está em manutenção.  Em aparte o Presidente informou que irá 
entrar em contato com o deputado Antonio Carlos, pedindo apoio quanto a situação do transporte 
Fortaleza/Passos, pois, a união de todos os deputados será muito importante, pois, os fortalezenses tem sua 
fonte de renda vinda da cidade de Passos, sendo muito difícil aos  mesmos estas questões de não terem os 

em horários específicos. O vereador Márcio Andrade disse ter o nome do diretor 
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, realizada às 19:00 horas do dia 02, 
Fortaleza de Minas. Feita a chamada 

se a ausência do vereador Evair Messias Pereira, estando presentes os demais vereadores. O 
vereador Fernando Pereira justificou a ausência do colega Evair, tendo em vista, o mesmo estar de repouso 

reunião anterior foi aprovada por 
Leituras: 1- Projeto de Lei nº 

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e dá outras providências"; 
"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." Os projetos de Lei 
formado pelo Presidente: 1 - o recebimento de 

requerimentos de autoria do cidadão Romilson Cesar de Almeida, protocolizados nesta Casa em 15/04; 2 - a 
indicação do vereador Ernane Moreira Dias para participar da comissão preparatória da 6ª conferência das 

a indicação dos vereadores Adenilson Queiroz e Ernane Moreira Dias para participar do 
que dos dias 03 a 06/05 ocorrerá nesta Casa das 18:00 às 22:00 horas, 

ibuídas as seguintes cópias: 1 - ofício da Secretaria 
de Estado de Governo, comunicando o convênio número 1491001514/2015, para execução de rede de 

do SICOOB Saromcredi em 
Convite de deputado Emidinho Madeira para audiência pública 

:00 horas em Carmo do Rio Claro; 4 - 
o pequeno expediente, passou-

Quanto ao convênio acima citado, o Presidente solicitou fossem buscadas 
informações do valor do mesmo e posteriormente repassadas aos vereadores. Em seguida o vereador 

enilson Queiroz relatou que assim como os demais vereadores, também foi procurado por populares que 
MG, solicitando apoio quanto ao transporte entre as cidades Fortaleza/Passos, pois, 

rajeto, mesmo o veículo sendo particular. Relatou que o 
motorista já foi multado e avisado de que se for novamente parado pela polícia a multa irá dobrar de valor a 

Disse que mesmo após o vereador Márcio ter feito contato com o DER, o 
ntou bastante com o Sr. Geraldo, solicitando 

providências para que os trabalhadores não ficassem sem o transporte, já que o transporte oferecido pela 
Tendo sido feito ofício do 

Plenário aos deputados Antonio Carlos, Cassio Soares, Carlos Melles, Emidinho Madeira, Rodrigo 
Pacheco, Aelton Freitas e Arnaldo Silva, solicitando que os mesmos intervenham junto ao DER 

lhorar os horários de transporte Fortaleza/Passos, com o intuito de ajudar os 
trabalhadores fortalezenses. Em caso negativo, solicita seja verificada a possibilidade de implantar 

visando apoiar a população fortalezense que 
MG, um meio de sustentar suas famílias. 

Dando continuidade o vereador Adenilson relatou ter tido informações que provavelmente a empresa cisne 
r com o horário de ônibus do meio dia que faz o trajeto Fortaleza/Passos. Comentou que é um 

descaso o que esta empresa tem feito com os fortalezenses, que se a mesma não que fazer o transporte, 
os cidadãos estão sem apoio. Após comentou 

sobre as condições em que se encontram algumas estradas rurais do município. Tendo o vereador 
Adenilson Queiroz feito requerimento ao executivo para que seja feita manutenção das seguintes 

se em péssimas condições; 2 
Requereu também a manutenção 

de ponte que caiu no Bairro Tebas, tendo em vista, os moradores estarem sem acesso a cidade. Informado 
Em aparte o Presidente informou que irá 

quanto a situação do transporte 
os deputados será muito importante, pois, os fortalezenses tem sua 

, sendo muito difícil aos  mesmos estas questões de não terem os 
disse ter o nome do diretor 



 

Câmara M

 

 

superintendente, responsáveis por contratos na SETOP
agendada reunião com o mesmo, o qual possui contato pessoal
vereadores quiserem esperar esta reunião, talvez esta situação seria resolvida mais rápida do que com o 
envio de ofícios aos deputados, pois, o Sr. Fernando consegue falar diretamente com o responsável.
seguida o vereador Wilson Pereira disse ter sido procurado quanto ao assu
crítica esta situação, e que quando o cidadão tem disponibilidade financeira e veículo para viajar até 
tudo bem, porém, nem pagando os trabalhadores não conseguem o transporte, visto que não é autorizado 
pelo DER. Enfatizou a importância de expedir os ofícios a todos os deputados, pois, os mesmos foram 
apoiados e eleitos pelos fortalezenses
de pessoas que necessitam trabalhar
para votação. Após o vereador Aparecido Amaral
saem de Fortaleza para ganhar o sustento de suas famílias em Passos. 
não há possibilidade de mudanças, a mesma deveria abrir mão do transporte, deixando para outra empresa 
que tenha interesse e vise o bem estar daqueles que necessitam do referido transporte. 
o município não está em boas condições, mas, diante da situação, se possível, seria viável fosse feito o 
transporte dos trabalhadores, pois, são trabalhadores que irão trazer benefícios ao município. 
pelo Presidente que se os cidadãos de Fortaleza que trab
utilizarem este transporte por vinte e dois dias no mês, 
transporte, o que faz diferença no fim do mês.
diversas tentativas de resolver esta situação do transporte, todas sem resultado. Sugeriu fosse mobilizada a 
imprensa da região, visando repercutir esta questão, 
vereador Fernando ficou de entrar em conta
Márcio sugeriu a elaboração de documento de abaixo assinado
de Fortaleza/Passos e vice-versa , pois, este documento irá demonstrar a insatisfação d
horários atuais. Dito pelo vereador Wilson que o abaixo assinado é uma documentação interna, e com isso, 
os representantes do DER irão apenas analisar e arquivar, já a imprensa, 
amplamente. Disse não concorda com 
necessidades da população, o que não ocorre. O vereador Márcio disse que anteriormente fez levantamento 
junto a SETOP e que no contrato da empresa existe cláusula 
não é obrigada a fazer o transporte. Relatou que deveriam unir a imprensa e o abaixo assinado
forma estará visível a insatisfação do povo
anteriormente foi feito contato com a e
que trabalhavam em Passos era bem menor do que atualmente
empresa justifica que não existe demanda para aumentar ou mudar os horários do ônibus, 
porque os horários já são determinados pela referida empresa, que se 
população com certeza haverá alta demanda, tanto na ida quanto na volta. 
que da forma como é feito pela empresa, a mesma está desfavorecendo a população e beneficiando a 
Votorantim Metais, a qual paga certo valor e por isso, ainda sustenta este transporte
horário, porque se isso ocorrer, não irá coincidir com os horários que a Votorant
vereador Wilson que é nesta parte que a imprensa deve dar ênfase. 
Dias, comentou sobre resposta de requerimento 
ao servidor conhecido como "Teba", tendo sido informado que o referido servidor
foi informado pelo próprio servidor ao vereador Ernane, que na maioria das vezes o Sr. Itamar, encarregado 
de serviços gerais retira o servidor de seu serviço para desempenhar
assunto veio diretamente de conversa com o Sr. "Teba". 
vergonha de sair para fora de sua casa, pois, só houve reclamações quanto a iluminação pública, inclusive da 
existência de lâmpada praticamente em frente sua residência
empresa KeLuz faça a manutenção da mesma. 
para a devida manutenção, tendo sido esclarecido que
Ernane disse ter sido procurado pelos moradores próximos do Campo Beira Rio, os quais reclamaram da 
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, responsáveis por contratos na SETOP, Sr. Fernando Carvalho Porto,
, o qual possui contato pessoal e profissional 

erar esta reunião, talvez esta situação seria resolvida mais rápida do que com o 
, pois, o Sr. Fernando consegue falar diretamente com o responsável.

seguida o vereador Wilson Pereira disse ter sido procurado quanto ao assunto do transporte, que acha 
crítica esta situação, e que quando o cidadão tem disponibilidade financeira e veículo para viajar até 
tudo bem, porém, nem pagando os trabalhadores não conseguem o transporte, visto que não é autorizado 

ou a importância de expedir os ofícios a todos os deputados, pois, os mesmos foram 
apoiados e eleitos pelos fortalezenses. Falou que se fosse para passear ele não palpitaria, mas, estão falando 
de pessoas que necessitam trabalhar. Quanto aos projetos em pauta, disse que irá analisar e após liberar 
para votação. Após o vereador Aparecido Amaral questionou se existe lei que ampara os trabalhadores que 
saem de Fortaleza para ganhar o sustento de suas famílias em Passos. Relatou que se para a empresa cisne 
não há possibilidade de mudanças, a mesma deveria abrir mão do transporte, deixando para outra empresa 
que tenha interesse e vise o bem estar daqueles que necessitam do referido transporte. 

o não está em boas condições, mas, diante da situação, se possível, seria viável fosse feito o 
, pois, são trabalhadores que irão trazer benefícios ao município. 

pelo Presidente que se os cidadãos de Fortaleza que trabalham em Passos e utilizam o transporte da cisne, 
utilizarem este transporte por vinte e dois dias no mês, irá gastar um quarto do salário mínimo com tal 

, o que faz diferença no fim do mês. Após o vereador Ernane Dias comentou que já foram feita
diversas tentativas de resolver esta situação do transporte, todas sem resultado. Sugeriu fosse mobilizada a 

visando repercutir esta questão, pois, em sua opinião só assim terão resultados. O 
vereador Fernando ficou de entrar em contato com a EPTV Sul de Minas, e falar sobre o assunto. O vereador 
Márcio sugeriu a elaboração de documento de abaixo assinado solicitando a mudança dos horários de ônibus 

, pois, este documento irá demonstrar a insatisfação d
Dito pelo vereador Wilson que o abaixo assinado é uma documentação interna, e com isso, 

os representantes do DER irão apenas analisar e arquivar, já a imprensa, 
amplamente. Disse não concorda com a postura atual da empresa cisne, pois, a mesma deve atender as 

, o que não ocorre. O vereador Márcio disse que anteriormente fez levantamento 
junto a SETOP e que no contrato da empresa existe cláusula que diz que se não houver dem

obrigada a fazer o transporte. Relatou que deveriam unir a imprensa e o abaixo assinado
forma estará visível a insatisfação do povo quanto aos horários. Lembrado pelo Presidente que 
anteriormente foi feito contato com a empresa cisne e existe levantamento de que o número de 

era bem menor do que atualmente. O vereador Adenilson lembrou que a 
empresa justifica que não existe demanda para aumentar ou mudar os horários do ônibus, 
porque os horários já são determinados pela referida empresa, que se a cisne se adaptar aos horários da 

om certeza haverá alta demanda, tanto na ida quanto na volta. Enfatizado pelo vereador Márcio 
empresa, a mesma está desfavorecendo a população e beneficiando a 

paga certo valor e por isso, ainda sustenta este transporte
não irá coincidir com os horários que a Votorant

que a imprensa deve dar ênfase. Dando continuidade, o vereador Ernane 
Dias, comentou sobre resposta de requerimento de sua autoria juntamente com o colega Wilson, referente 

o "Teba", tendo sido informado que o referido servidor
foi informado pelo próprio servidor ao vereador Ernane, que na maioria das vezes o Sr. Itamar, encarregado 

ira o servidor de seu serviço para desempenhar outras funções. Salientando que este 
assunto veio diretamente de conversa com o Sr. "Teba". Em seguida o vereador Ernane disse que já está com 

para fora de sua casa, pois, só houve reclamações quanto a iluminação pública, inclusive da 
stência de lâmpada praticamente em frente sua residência, a qual existem várias 

faça a manutenção da mesma. Foram feitas discussões sobre a vinda da empresa à cidade 
para a devida manutenção, tendo sido esclarecido que a mesma não esteve na cidade
Ernane disse ter sido procurado pelos moradores próximos do Campo Beira Rio, os quais reclamaram da 
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Sr. Fernando Carvalho Porto, que está praticamente 
 na secretaria. Que se os 

erar esta reunião, talvez esta situação seria resolvida mais rápida do que com o 
, pois, o Sr. Fernando consegue falar diretamente com o responsável. Em 

nto do transporte, que acha 
crítica esta situação, e que quando o cidadão tem disponibilidade financeira e veículo para viajar até Passos 
tudo bem, porém, nem pagando os trabalhadores não conseguem o transporte, visto que não é autorizado 

ou a importância de expedir os ofícios a todos os deputados, pois, os mesmos foram 
. Falou que se fosse para passear ele não palpitaria, mas, estão falando 

uta, disse que irá analisar e após liberar 
se existe lei que ampara os trabalhadores que 

Relatou que se para a empresa cisne 
não há possibilidade de mudanças, a mesma deveria abrir mão do transporte, deixando para outra empresa 
que tenha interesse e vise o bem estar daqueles que necessitam do referido transporte. Enfatizou saber que 

o não está em boas condições, mas, diante da situação, se possível, seria viável fosse feito o 
, pois, são trabalhadores que irão trazer benefícios ao município. Informado 

alham em Passos e utilizam o transporte da cisne, 
irá gastar um quarto do salário mínimo com tal 

Após o vereador Ernane Dias comentou que já foram feitas 
diversas tentativas de resolver esta situação do transporte, todas sem resultado. Sugeriu fosse mobilizada a 

pois, em sua opinião só assim terão resultados. O 
to com a EPTV Sul de Minas, e falar sobre o assunto. O vereador 

solicitando a mudança dos horários de ônibus 
, pois, este documento irá demonstrar a insatisfação da população com os 

Dito pelo vereador Wilson que o abaixo assinado é uma documentação interna, e com isso, 
os representantes do DER irão apenas analisar e arquivar, já a imprensa, irá divulgar o problema 

a postura atual da empresa cisne, pois, a mesma deve atender as 
, o que não ocorre. O vereador Márcio disse que anteriormente fez levantamento 

que diz que se não houver demanda, a empresa 
obrigada a fazer o transporte. Relatou que deveriam unir a imprensa e o abaixo assinado, pois, desta 

quanto aos horários. Lembrado pelo Presidente que 
mpresa cisne e existe levantamento de que o número de fortalezenses 

. O vereador Adenilson lembrou que a 
empresa justifica que não existe demanda para aumentar ou mudar os horários do ônibus, mas, isso se dá 

a cisne se adaptar aos horários da 
Enfatizado pelo vereador Márcio 

empresa, a mesma está desfavorecendo a população e beneficiando a 
paga certo valor e por isso, ainda sustenta este transporte, por isso, não mudam o 

não irá coincidir com os horários que a Votorantim necessita. Dito pelo 
Dando continuidade, o vereador Ernane 

de sua autoria juntamente com o colega Wilson, referente 
o "Teba", tendo sido informado que o referido servidor estaria de férias, porém, 

foi informado pelo próprio servidor ao vereador Ernane, que na maioria das vezes o Sr. Itamar, encarregado 
outras funções. Salientando que este 

Em seguida o vereador Ernane disse que já está com 
para fora de sua casa, pois, só houve reclamações quanto a iluminação pública, inclusive da 

várias solicitações para que a 
Foram feitas discussões sobre a vinda da empresa à cidade 

a mesma não esteve na cidade. Após o vereador 
Ernane disse ter sido procurado pelos moradores próximos do Campo Beira Rio, os quais reclamaram da 
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falta de poda das árvores do local que estão ultrapassando a fiação
Sr. Itamar, mas, até o momento o serviço não foi feito. 
encarregado de serviços gerais requerendo seja feita a poda das árvores do Campo Beira Rio. Requer 
ainda, seja verificada se foi feita a instalação de c
sido instalada, requer a instalação da mesma.
Gerais solicitando a instalação de placas de sinalização indicativas de trânsito de ciclistas
Fortaleza/Passos, visando evitar riscos de acidentes e trazer segurança aos ciclistas que utilizam
o local.  Enfatizou a ocorrência de acidente com ciclista 
por cidadão possivelmente embriagado. 
Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes, agradeceu também 
desta Casa, lembraram em ato solidário e enviaram coroa de flores, como forma de condolências visto 
falecimento de sua mãe. Quanto ao transporte, disse que os trabalhadores estão tendo dificuldades tanto na 
ida quanto na volta, que também foi cobrado pela população, que ainda não teve tempo de tentar ajuda
os cidadãos que tentam buscar emprego em Passos, quando informam que são de Fortaleza, na maioria das 
vezes são descartados, visto problema com este transporte. 
que devem unidos buscar forças para soluci
este caso, mas, conforme dito, a empresa está amparada por lei. 
cisne visar apenas os funcionários da Votorantim
também deveria ajudar a solucionar este caso, visto que a mesma tem culpa nesta situação
pedir apoio a referida empresa. Levantou dúvidas quanto aos requerimentos do Sr. Romilson Cesar, 
esclarecido pelo Presidente que os requerimentos 
porém, àquela reunião era específica e por isso tais requerimentos estão em pauta nesta reunião, visto tratar 
também de outros assuntos. Após o vereador Fernando disse ter recebido resposta de requerim
autoria e do colega Evair, referentes as reduções financeiras feitas pelo executivo. Disse que o ideal seria se o 
cidadão Romilson estivesse presente para esclarecer suas dúvidas quanto ao assunto. Solicitou fosse feita a 
leitura da referida resposta, tendo o Presidente informado que 
posteriormente disponibilizar cópia desta resposta aos vereadores que tivessem interesse. 
vereador Fernando informado que o importante é esclarecer que o município tem co
economia de aproximadamente cento e trinta e oito
do ano economia de um milhão seiscentos e quarenta e seis mil reais.
comentou sobre máquina que encontra
deteriorando, lembrou que recentemente foi feito requerimento para retirada da máquina do local, porém, 
recebeu novas reclamações sobre o fato. 
requerendo em regime de urgência
estacionada próxima ao CRAS, que a mesma seja transportada para local coberto, evitando assim, 
estragos, bem como, reduzir riscos de 
vereador Fernando que o mesmo soube que o problema desta máquina são os embuxamentos. Lembrado 
pelo vereador Jurubel que o mesmo soube que esta máquina que encontra
trabalhar do que a atual. O vereador Márcio disse que esta questão é vergonhosa
máquina está tem grande movimento de pessoas/crianças 
em que crianças sobem na máquina e começam a mexer o que é muit
vereador Gabriel disse que devem se unir para tentar solucionar o caso. 
que sempre comentam em reunião sobre o terreno citado no projeto de lei nº 09, que o valor deveria ter sido 
usado para alguma real necessidade. Relatou que irá verificar a legalidade do projeto
comprada em vão, pois, não foi feito nada. Disse que devem analisar, pois, se o mesmo não estiver errado, 
está sendo pleiteado recurso a fundo perdido 
estação de tratamento de esgoto direcionado àquele terreno
apresentado ao órgão ambiental competente e existe lei aprovada que diz respeito ao plano de saneament
do município. Enfatizado pelo vereador Márcio que devem analisar, pois, se aprovarem o projeto nº 09,talvez 
possam perder o recurso citado. Devendo ainda, avaliar se existe possibilidade de mudanças. 
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falta de poda das árvores do local que estão ultrapassando a fiação. Disse que já foi feita esta solicitação 
Sr. Itamar, mas, até o momento o serviço não foi feito. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao 

requerendo seja feita a poda das árvores do Campo Beira Rio. Requer 
feita a instalação de chave disjuntora no referido campo, caso não tenha 

sido instalada, requer a instalação da mesma. Dando continuidade foi feito ofício à Nascentes das 
Gerais solicitando a instalação de placas de sinalização indicativas de trânsito de ciclistas

taleza/Passos, visando evitar riscos de acidentes e trazer segurança aos ciclistas que utilizam
Enfatizou a ocorrência de acidente com ciclista  de São Sebastião do Paraíso

por cidadão possivelmente embriagado. Em seguida falou o vereador Fernando Pereira que agradeceu a 
Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes, agradeceu também aos colegas vereadores e servidores 
desta Casa, lembraram em ato solidário e enviaram coroa de flores, como forma de condolências visto 

Quanto ao transporte, disse que os trabalhadores estão tendo dificuldades tanto na 
ida quanto na volta, que também foi cobrado pela população, que ainda não teve tempo de tentar ajuda
os cidadãos que tentam buscar emprego em Passos, quando informam que são de Fortaleza, na maioria das 
vezes são descartados, visto problema com este transporte. Que todas as idéias sugeridas são importantes, 

para solucionar. Relatou que os vereadores sempre buscaram solução para 
este caso, mas, conforme dito, a empresa está amparada por lei. Comentou que é um absurdo a empresa 
cisne visar apenas os funcionários da Votorantim, os quais são minoria, lembrando que a Votoran
também deveria ajudar a solucionar este caso, visto que a mesma tem culpa nesta situação

Levantou dúvidas quanto aos requerimentos do Sr. Romilson Cesar, 
esclarecido pelo Presidente que os requerimentos foram protocolizados antes da última reunião de abril, 
porém, àquela reunião era específica e por isso tais requerimentos estão em pauta nesta reunião, visto tratar 

Após o vereador Fernando disse ter recebido resposta de requerim
autoria e do colega Evair, referentes as reduções financeiras feitas pelo executivo. Disse que o ideal seria se o 
cidadão Romilson estivesse presente para esclarecer suas dúvidas quanto ao assunto. Solicitou fosse feita a 

sposta, tendo o Presidente informado que para dar seqüência na reunião, iria 
posteriormente disponibilizar cópia desta resposta aos vereadores que tivessem interesse. 
vereador Fernando informado que o importante é esclarecer que o município tem co

aproximadamente cento e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais
do ano economia de um milhão seiscentos e quarenta e seis mil reais. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz 
comentou sobre máquina que encontra-se estacionada próxima do CRAS, disse que está no tempo 
deteriorando, lembrou que recentemente foi feito requerimento para retirada da máquina do local, porém, 
recebeu novas reclamações sobre o fato. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao executivo 

em regime de urgência a retirada de máquina retroescavadeira 
estacionada próxima ao CRAS, que a mesma seja transportada para local coberto, evitando assim, 
estragos, bem como, reduzir riscos de acidentes com crianças que trafegam pelo local. 
vereador Fernando que o mesmo soube que o problema desta máquina são os embuxamentos. Lembrado 
pelo vereador Jurubel que o mesmo soube que esta máquina que encontra-se parada é melhor para 

O vereador Márcio disse que esta questão é vergonhosa
máquina está tem grande movimento de pessoas/crianças que podem se machucar. Que sabe de situações 
em que crianças sobem na máquina e começam a mexer o que é muito perigoso. 
vereador Gabriel disse que devem se unir para tentar solucionar o caso. Em seguida o vereador Márcio disse 
que sempre comentam em reunião sobre o terreno citado no projeto de lei nº 09, que o valor deveria ter sido 

ra alguma real necessidade. Relatou que irá verificar a legalidade do projeto
comprada em vão, pois, não foi feito nada. Disse que devem analisar, pois, se o mesmo não estiver errado, 
está sendo pleiteado recurso a fundo perdido relacionado a questão ambiental, visando a construção da 

direcionado àquele terreno. Lembrado pelo Presidente que o projeto foi 
apresentado ao órgão ambiental competente e existe lei aprovada que diz respeito ao plano de saneament

Enfatizado pelo vereador Márcio que devem analisar, pois, se aprovarem o projeto nº 09,talvez 
Devendo ainda, avaliar se existe possibilidade de mudanças. 
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. Disse que já foi feita esta solicitação ao 
Tendo sido feito requerimento do Plenário ao 

requerendo seja feita a poda das árvores do Campo Beira Rio. Requer 
juntora no referido campo, caso não tenha 

Dando continuidade foi feito ofício à Nascentes das 
Gerais solicitando a instalação de placas de sinalização indicativas de trânsito de ciclistas na rodovia 

taleza/Passos, visando evitar riscos de acidentes e trazer segurança aos ciclistas que utilizam-se 
de São Sebastião do Paraíso o qual foi atropelado 

falou o vereador Fernando Pereira que agradeceu a 
aos colegas vereadores e servidores 

desta Casa, lembraram em ato solidário e enviaram coroa de flores, como forma de condolências visto 
Quanto ao transporte, disse que os trabalhadores estão tendo dificuldades tanto na 

ida quanto na volta, que também foi cobrado pela população, que ainda não teve tempo de tentar ajuda. Que 
os cidadãos que tentam buscar emprego em Passos, quando informam que são de Fortaleza, na maioria das 

sugeridas são importantes, 
. Relatou que os vereadores sempre buscaram solução para 

Comentou que é um absurdo a empresa 
, os quais são minoria, lembrando que a Votorantim 

também deveria ajudar a solucionar este caso, visto que a mesma tem culpa nesta situação, por isso, devem 
Levantou dúvidas quanto aos requerimentos do Sr. Romilson Cesar, 

foram protocolizados antes da última reunião de abril, 
porém, àquela reunião era específica e por isso tais requerimentos estão em pauta nesta reunião, visto tratar 

Após o vereador Fernando disse ter recebido resposta de requerimento de sua 
autoria e do colega Evair, referentes as reduções financeiras feitas pelo executivo. Disse que o ideal seria se o 
cidadão Romilson estivesse presente para esclarecer suas dúvidas quanto ao assunto. Solicitou fosse feita a 

para dar seqüência na reunião, iria 
posteriormente disponibilizar cópia desta resposta aos vereadores que tivessem interesse.  Tendo o 
vereador Fernando informado que o importante é esclarecer que o município tem conseguido fazer 

novecentos e oitenta e oito reais por mês e no fim 
Em seguida o vereador Gabriel Queiroz 

se estacionada próxima do CRAS, disse que está no tempo 
deteriorando, lembrou que recentemente foi feito requerimento para retirada da máquina do local, porém, 

uerimento do Plenário ao executivo 
retroescavadeira que encontra-se 

estacionada próxima ao CRAS, que a mesma seja transportada para local coberto, evitando assim, 
acidentes com crianças que trafegam pelo local.  Dito pelo 

vereador Fernando que o mesmo soube que o problema desta máquina são os embuxamentos. Lembrado 
se parada é melhor para 

O vereador Márcio disse que esta questão é vergonhosa, pois, o local onde a 
que podem se machucar. Que sabe de situações 

o perigoso. Sobre o transporte o 
Em seguida o vereador Márcio disse 

que sempre comentam em reunião sobre o terreno citado no projeto de lei nº 09, que o valor deveria ter sido 
ra alguma real necessidade. Relatou que irá verificar a legalidade do projeto, que aquela área foi 

comprada em vão, pois, não foi feito nada. Disse que devem analisar, pois, se o mesmo não estiver errado, 
onado a questão ambiental, visando a construção da 

. Lembrado pelo Presidente que o projeto foi 
apresentado ao órgão ambiental competente e existe lei aprovada que diz respeito ao plano de saneamento 

Enfatizado pelo vereador Márcio que devem analisar, pois, se aprovarem o projeto nº 09,talvez 
Devendo ainda, avaliar se existe possibilidade de mudanças. Tendo sido 
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feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo informações se a área que está sendo 
desafetada no projeto de lei nº 09/16 é a mesma área objeto de projeto que busca recursos a fundo 
perdido para a criação e implantação da ETE.
projeto da referida criação, ou se o mesmo não foi aprovado.
que a Câmara de vereadores não tem sido oficialmente informada dos atos do executivo, inclusive do fato de 
que o município irá realizar leilão de bens móveis
desrespeito porque já foi inclusive publicado no jornal folha da manhã. Relatou que se os equipamentos 
estão em desuso não há problemas em leiloar
Câmara, os quais arquivam todas as matérias relacionadas ao município, e por isso, o mesmo soube do leilão
Enfatizou que o executivo está descumprindo lei municipal 
atos normativos realizados pelo executivo à Câmara, o que não tem ocorrido, 
e sim cumprida, que não está cobrando agora porque quer aparecer ou porque está chegando o período 
político, porque na verdade, podem verificar, visto q
é o mínimo que pode ser feito para que os vereadores fiquem informados do que ocorre no município
que se o executivo achar que a lei está errada que então eliminem ou façam mudanças e
levantamento, verificando que o último decreto enviado para a Câmara foi do dia 19/06/15
portaria foi enviada no dia 28/05/15
agora não foram expedidos mais nenhum
documentos não forem enviados à Câmara este vereador irá pessoalmente falar com a promotora de justiça
pois, isso passou de desrespeito. Quanto ao transporte dos trabalhadores disse que entrou em contato no 
DER, que tudo indica que não tem solução, porque a responsabilidade não é deste órgão
não tem obrigação de determinar, apenas de fiscalizar 
Sr. Fernando da SETOP o agendamento de reuniã
falou com o Sr. Ivan do DER  que não existe demanda pelo fato de o horário não estar de acordo com o que a 
população precisa. Sugeriu mudança de horário como forma de teste por um mês, 
necessidades do povo, e se não houver demanda aí terão justificativa para não acatar a mudança
que devem analisar pois, se a cisne desistir do transporte pode
nenhuma outra empresa ou particulares se interess
cisne desistir, a mesma terá que oferecer prazo de carência, até que se comunique a população e organize 
outra forma para que a cidade não fique sem transporte
compromisso, mas, não cumpre, e devido a crise brasileira existem diversos meios de transporte parados, 
desesperados para encontrar um serviço como este e se a cisne desistir é fato que aparecerão interessados 
em fazer o trajeto e atender a popula
requerimento do executivo, informando ter expedido documentação junto a secretaria de esportes do 
governo federal, para o envio de verba no valor de duzentos e trinta mil reais. 
requerimento dos vereadores Márcio, Adenilson e Jurubel
documentação expedida a referida secretaria
necessária, visto que, com ela em mãos fica mais fác
vereador Márcio falou sobre os guard hails instalados em alguns trechos da estrada Fortaleza/Passos. Disse 
que estas instalações provém de pedidos feitos há tempos por esta Casa. 
documentos arquivados da Câmara que serão encontrados diversos pedidos neste sentido
instalados nos locais de mais riscos de acidentes, porém, foram mais além e instalaram em outros locais que 
também acharam viável. Aproveitando a oportunidade, o vereador Ernane falou dos riscos oferecidos tanto 
para pedestres quanto para os motoristas, durante a parada do ônibus que faz trajeto Fortaleza/Passos, na 
entrada no local conhecido como Areinhas. 
solicitando a construção de acostamento
visando segurança a pedestres e motoristas.
quais os demais pontos de parada do v
construídos os referidos acostamentos
Câmara, o Presidente informou ser totalmente de acordo com o vereador Márcio, 
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feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo informações se a área que está sendo 
desafetada no projeto de lei nº 09/16 é a mesma área objeto de projeto que busca recursos a fundo 
perdido para a criação e implantação da ETE. Requer informações se o executivo fez mudanças no 
projeto da referida criação, ou se o mesmo não foi aprovado. Continuando o vereador Márcio relatou 

não tem sido oficialmente informada dos atos do executivo, inclusive do fato de 
de bens móveis no dia 06/07 no pátio municipal. 

desrespeito porque já foi inclusive publicado no jornal folha da manhã. Relatou que se os equipamentos 
estão em desuso não há problemas em leiloar, mas, esta Casa deveria saber. Parabenizou aos servidores da 
Câmara, os quais arquivam todas as matérias relacionadas ao município, e por isso, o mesmo soube do leilão
Enfatizou que o executivo está descumprindo lei municipal de 2010, a qual dispõe sobre o envio de todos os 

normativos realizados pelo executivo à Câmara, o que não tem ocorrido, que lei não é para ser discutida 
e sim cumprida, que não está cobrando agora porque quer aparecer ou porque está chegando o período 
político, porque na verdade, podem verificar, visto que o mesmo cobra este envio há muito tempo
é o mínimo que pode ser feito para que os vereadores fiquem informados do que ocorre no município
que se o executivo achar que a lei está errada que então eliminem ou façam mudanças e

o último decreto enviado para a Câmara foi do dia 19/06/15
28/05/15. Questionou se do último decreto e portaria enviados a esta Casa até 

agora não foram expedidos mais nenhum. Falou que irá conversar diretamente com a prefeita e se tais 
documentos não forem enviados à Câmara este vereador irá pessoalmente falar com a promotora de justiça

Quanto ao transporte dos trabalhadores disse que entrou em contato no 
DER, que tudo indica que não tem solução, porque a responsabilidade não é deste órgão
não tem obrigação de determinar, apenas de fiscalizar o trabalho da cisne. Enfatizou que está vendo com o 
Sr. Fernando da SETOP o agendamento de reunião visando acordo, pois, devem favorecer a população. Que 
falou com o Sr. Ivan do DER  que não existe demanda pelo fato de o horário não estar de acordo com o que a 

mudança de horário como forma de teste por um mês, 
e se não houver demanda aí terão justificativa para não acatar a mudança

que devem analisar pois, se a cisne desistir do transporte poderá trazer ainda mais problemas, caso 
ou particulares se interesse aí causará distúrbio. É importante ressaltar que se a 

cisne desistir, a mesma terá que oferecer prazo de carência, até que se comunique a população e organize 
outra forma para que a cidade não fique sem transporte. Dito pelo vereador Fernando que a empre
compromisso, mas, não cumpre, e devido a crise brasileira existem diversos meios de transporte parados, 
desesperados para encontrar um serviço como este e se a cisne desistir é fato que aparecerão interessados 
em fazer o trajeto e atender a população. Continuando o vereador Márcio comentou ter recebido resposta de 
requerimento do executivo, informando ter expedido documentação junto a secretaria de esportes do 
governo federal, para o envio de verba no valor de duzentos e trinta mil reais. 

dos vereadores Márcio, Adenilson e Jurubel ao executivo
documentação expedida a referida secretaria. O vereador Márcio disse que esta documentação se faz 
necessária, visto que, com ela em mãos fica mais fácil cobrar apoio dos deputados neste sentido. 
vereador Márcio falou sobre os guard hails instalados em alguns trechos da estrada Fortaleza/Passos. Disse 
que estas instalações provém de pedidos feitos há tempos por esta Casa. Relatou que bastam a
documentos arquivados da Câmara que serão encontrados diversos pedidos neste sentido
instalados nos locais de mais riscos de acidentes, porém, foram mais além e instalaram em outros locais que 

ndo a oportunidade, o vereador Ernane falou dos riscos oferecidos tanto 
para pedestres quanto para os motoristas, durante a parada do ônibus que faz trajeto Fortaleza/Passos, na 
entrada no local conhecido como Areinhas. Tendo sido feito ofício do Plenário 
solicitando a construção de acostamento fora da pista para estacionamento do referido veículo, 
visando segurança a pedestres e motoristas.  Solicita seja verificado junto a empresa de transporte, 
quais os demais pontos de parada do veículo durante todo o trajeto para que também sejam 
construídos os referidos acostamentos. Sobre o comentário referente ao envio de atos normativos à 
Câmara, o Presidente informou ser totalmente de acordo com o vereador Márcio, 
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feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo informações se a área que está sendo 
desafetada no projeto de lei nº 09/16 é a mesma área objeto de projeto que busca recursos a fundo 

o executivo fez mudanças no 
Continuando o vereador Márcio relatou 

não tem sido oficialmente informada dos atos do executivo, inclusive do fato de 
no dia 06/07 no pátio municipal.  Falou que isso é um 

desrespeito porque já foi inclusive publicado no jornal folha da manhã. Relatou que se os equipamentos 
aber. Parabenizou aos servidores da 

Câmara, os quais arquivam todas as matérias relacionadas ao município, e por isso, o mesmo soube do leilão. 
de 2010, a qual dispõe sobre o envio de todos os 

que lei não é para ser discutida 
e sim cumprida, que não está cobrando agora porque quer aparecer ou porque está chegando o período 

há muito tempo e que isso 
é o mínimo que pode ser feito para que os vereadores fiquem informados do que ocorre no município. Disse 
que se o executivo achar que a lei está errada que então eliminem ou façam mudanças e que fez 

o último decreto enviado para a Câmara foi do dia 19/06/15, e a última 
. Questionou se do último decreto e portaria enviados a esta Casa até 

conversar diretamente com a prefeita e se tais 
documentos não forem enviados à Câmara este vereador irá pessoalmente falar com a promotora de justiça, 

Quanto ao transporte dos trabalhadores disse que entrou em contato no 
DER, que tudo indica que não tem solução, porque a responsabilidade não é deste órgão, visto que o mesmo 

. Enfatizou que está vendo com o 
s, devem favorecer a população. Que 

falou com o Sr. Ivan do DER  que não existe demanda pelo fato de o horário não estar de acordo com o que a 
mudança de horário como forma de teste por um mês, de acordo com as 

e se não houver demanda aí terão justificativa para não acatar a mudança. Relatou 
rá trazer ainda mais problemas, caso 

e aí causará distúrbio. É importante ressaltar que se a 
cisne desistir, a mesma terá que oferecer prazo de carência, até que se comunique a população e organize 

. Dito pelo vereador Fernando que a empresa tem o 
compromisso, mas, não cumpre, e devido a crise brasileira existem diversos meios de transporte parados, 
desesperados para encontrar um serviço como este e se a cisne desistir é fato que aparecerão interessados 

comentou ter recebido resposta de 
requerimento do executivo, informando ter expedido documentação junto a secretaria de esportes do 
governo federal, para o envio de verba no valor de duzentos e trinta mil reais. Tendo sido feito 

ao executivo requerendo cópia da 
O vereador Márcio disse que esta documentação se faz 
il cobrar apoio dos deputados neste sentido. Em aparte o 

vereador Márcio falou sobre os guard hails instalados em alguns trechos da estrada Fortaleza/Passos. Disse 
Relatou que bastam analisar nos 

documentos arquivados da Câmara que serão encontrados diversos pedidos neste sentido, solicitando fosse 
instalados nos locais de mais riscos de acidentes, porém, foram mais além e instalaram em outros locais que 

ndo a oportunidade, o vereador Ernane falou dos riscos oferecidos tanto 
para pedestres quanto para os motoristas, durante a parada do ônibus que faz trajeto Fortaleza/Passos, na 

Tendo sido feito ofício do Plenário à Nascentes das Gerais 
para estacionamento do referido veículo, 

Solicita seja verificado junto a empresa de transporte, 
eículo durante todo o trajeto para que também sejam 

Sobre o comentário referente ao envio de atos normativos à 
Câmara, o Presidente informou ser totalmente de acordo com o vereador Márcio, pois, é um absurdo os 
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vereadores não serem informados sobre leilão da prefeitura que ocorrerá no município
sido informados para que serão usados os recursos arrecadados com este leilão. 
equipamentos, veículos, etc., estão em desuso devem mesmo ser vendidos, 
serem questionados na rua sobre a realização deste leilão e os mesmos não terem informações. 
Adenilson relatou que é de acordo com o leilão, caso, os itens a serem leiloados estiverem em desuso, mas, 
em sua opinião, estão sendo vendidos muitos itens, para após terem grande esforço para tentar adquirir 
outros. Falou dos gastos reduzidos pelo município com a redução dos horários d
ser de acordo, mas, relatou que não podem pensar 
sempre, pois, se a situação melhorar e o executivo puder futuramente oferecer melhorias
a realização destes leilões, o município não possua veículo para atender este serviço. 
vereador Adenilson questionou ao colega Ernane se está havendo reforma da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida, justificou o questionamento ao colega, pelo fato de o mesmo re
talvez tenha maiores informações. Respondido que 
tradicional festa ainda não será realizada no local este ano. 
mesmo saberia informar se tal obra está sendo realizada através da paróquia de Fortaleza, respondido que 
não, foi feito ofício dos vereadores Adenilson e Ernane ao Padre Geraldo
atuais condições tanto da Igreja Nossa Senhora Aparecida, 
lado da mesma. Solicita informações das providências que necessitam ser tomadas para que a festa 
volte a ser realizada no local, tendo em vista, tradição de cidade, diversas reclamações dos cidadãos 
fortalezenses. Lembrado pelo vereador Ernane que a última quermesse realizada no barracão do centro da 
cidade foi com o intuito de arrecadar verba para a reforma do local acima citado, mas, até o momento isso 
não ocorreu. Após o Presidente solicitou ao vereador Márcio que o 
publicação do edital. Disse não entender o porque o município irá fazer o leilão
a prefeita não ter comunicado à Câmara em que o recurso arrecadado será investido
edital não são de pequenos valores, tendo o Presidente solicitado a leitura do referido edital
muito desagradável ficar sabendo do leilão através de publicação. Relatou que quando a prefeita necessita 
do apoio/ajuda dos vereadores, a mesma os
problemas, e sempre diz que isso e uma forma de cooperação
prefeita deixou esta Casa de lado. Lembrando que conforme dito pelo vereador Márcio o executivo 
cumprido a lei referente ao envio dos atos normativos, mas, observando o edital existe portaria de nomeação 
da servidora Marli Emídio para a ser a leiloeira.
bastante quanto a arrecadação de valores, 
acostumados com este tipo de serviço, visando maior lucro, pois, o último leilão ocorrido não teve grande 
sucesso. Enfatizou não ser contra a designação da referida leiloeira par
vereador Márcio disse não concordar com certas decisões, pois, o município atualmente não está em 
condições de comprar veículos com valores altos, para transportar cidadãos
leiloado é de ano recente e o vereador garante que 
reformado e ficará em perfeito estado de uso
e os valores que foram vendidos alguns veículos à época
compraram os veículos para consertos dos mesmos. Dito pelo vereador Márcio que para o município hoje 
seria mais fácil fazer a manutenção dos veículos, a qual ficaria mais barata, do que adquirir veículos novos
Ao final disse que irá formalizar lei 
informar a Câmara sobre os leilões realizados no município. Disse que assim que elaborada conta com o 
apoio dos colegas vereadores para apreciação e votação d
grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA
apresentados, aprovados por unanimidade.
realizar-se no dia 09, às 19:00 horas.
presente ata que após verificada e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.  

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas
 

ores não serem informados sobre leilão da prefeitura que ocorrerá no município
sido informados para que serão usados os recursos arrecadados com este leilão. 
equipamentos, veículos, etc., estão em desuso devem mesmo ser vendidos, mas é vergonhoso aos vereadores 
serem questionados na rua sobre a realização deste leilão e os mesmos não terem informações. 

o com o leilão, caso, os itens a serem leiloados estiverem em desuso, mas, 
estão sendo vendidos muitos itens, para após terem grande esforço para tentar adquirir 

Falou dos gastos reduzidos pelo município com a redução dos horários do transporte escolar e disse 
ser de acordo, mas, relatou que não podem pensar que o município irá permanecer nestas condições para 

, pois, se a situação melhorar e o executivo puder futuramente oferecer melhorias
leilões, o município não possua veículo para atender este serviço. 

vereador Adenilson questionou ao colega Ernane se está havendo reforma da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida, justificou o questionamento ao colega, pelo fato de o mesmo residir próximo ao local, e por isso, 
talvez tenha maiores informações. Respondido que estão fazendo uma reforma na referida Igreja, mas, que a 
tradicional festa ainda não será realizada no local este ano. Tendo o vereador Adenilson questionado se o 

beria informar se tal obra está sendo realizada através da paróquia de Fortaleza, respondido que 
foi feito ofício dos vereadores Adenilson e Ernane ao Padre Geraldo solicitando informações das 

atuais condições tanto da Igreja Nossa Senhora Aparecida, como do barracão de festas situado ao 
Solicita informações das providências que necessitam ser tomadas para que a festa 

volte a ser realizada no local, tendo em vista, tradição de cidade, diversas reclamações dos cidadãos 
rado pelo vereador Ernane que a última quermesse realizada no barracão do centro da 

cidade foi com o intuito de arrecadar verba para a reforma do local acima citado, mas, até o momento isso 
Após o Presidente solicitou ao vereador Márcio que o mesmo buscasse informações 

. Disse não entender o porque o município irá fazer o leilão, principalmente pelo fato de 
a prefeita não ter comunicado à Câmara em que o recurso arrecadado será investido

, tendo o Presidente solicitado a leitura do referido edital
muito desagradável ficar sabendo do leilão através de publicação. Relatou que quando a prefeita necessita 
do apoio/ajuda dos vereadores, a mesma os convida sempre para participar de assuntos para resolver 
problemas, e sempre diz que isso e uma forma de cooperação, mas, para tratar deste tipo de assunto, a 

Lembrando que conforme dito pelo vereador Márcio o executivo 
cumprido a lei referente ao envio dos atos normativos, mas, observando o edital existe portaria de nomeação 
da servidora Marli Emídio para a ser a leiloeira. Com a palavra o vereador Ernane disse que o leiloeiro ajuda 

de valores, que devem verificar a legalidade para buscar leiloeiros da cidade 
acostumados com este tipo de serviço, visando maior lucro, pois, o último leilão ocorrido não teve grande 

Enfatizou não ser contra a designação da referida leiloeira para fazer o leilão mencionado. 
vereador Márcio disse não concordar com certas decisões, pois, o município atualmente não está em 
condições de comprar veículos com valores altos, para transportar cidadãos, e um veículo que está para ser 

cente e o vereador garante que com no máximo sete mil reais, o veículo pode ser 
e ficará em perfeito estado de uso. Foram feitas discussões sobre leilões realizados anteriormente 

e os valores que foram vendidos alguns veículos à época, bem como, os valores gastos pelas pessoas que 
compraram os veículos para consertos dos mesmos. Dito pelo vereador Márcio que para o município hoje 
seria mais fácil fazer a manutenção dos veículos, a qual ficaria mais barata, do que adquirir veículos novos

disse que irá formalizar lei dentro da legalidade, a qual estabeleça obrigatoriedade
informar a Câmara sobre os leilões realizados no município. Disse que assim que elaborada conta com o 
apoio dos colegas vereadores para apreciação e votação da mesma. Não havendo mais

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos 
aprovados por unanimidade.O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária 

às 19:00 horas.Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a 
e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.  
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ores não serem informados sobre leilão da prefeitura que ocorrerá no município, e o pior, não terem 
sido informados para que serão usados os recursos arrecadados com este leilão. Disse que se os 

mas é vergonhoso aos vereadores 
serem questionados na rua sobre a realização deste leilão e os mesmos não terem informações. O vereador 

o com o leilão, caso, os itens a serem leiloados estiverem em desuso, mas, 
estão sendo vendidos muitos itens, para após terem grande esforço para tentar adquirir 

o transporte escolar e disse 
que o município irá permanecer nestas condições para 

, pois, se a situação melhorar e o executivo puder futuramente oferecer melhorias, pode ser que com 
leilões, o município não possua veículo para atender este serviço. Antes de encerrar o 

vereador Adenilson questionou ao colega Ernane se está havendo reforma da Igreja Nossa Senhora 
sidir próximo ao local, e por isso, 

estão fazendo uma reforma na referida Igreja, mas, que a 
Tendo o vereador Adenilson questionado se o 

beria informar se tal obra está sendo realizada através da paróquia de Fortaleza, respondido que 
solicitando informações das 

como do barracão de festas situado ao 
Solicita informações das providências que necessitam ser tomadas para que a festa 

volte a ser realizada no local, tendo em vista, tradição de cidade, diversas reclamações dos cidadãos 
rado pelo vereador Ernane que a última quermesse realizada no barracão do centro da 

cidade foi com o intuito de arrecadar verba para a reforma do local acima citado, mas, até o momento isso 
mesmo buscasse informações da data de 

, principalmente pelo fato de 
a prefeita não ter comunicado à Câmara em que o recurso arrecadado será investido, pois, os itens citados no 

, tendo o Presidente solicitado a leitura do referido edital e dito que é 
muito desagradável ficar sabendo do leilão através de publicação. Relatou que quando a prefeita necessita 

convida sempre para participar de assuntos para resolver 
, mas, para tratar deste tipo de assunto, a 

Lembrando que conforme dito pelo vereador Márcio o executivo não tem 
cumprido a lei referente ao envio dos atos normativos, mas, observando o edital existe portaria de nomeação 

Com a palavra o vereador Ernane disse que o leiloeiro ajuda 
que devem verificar a legalidade para buscar leiloeiros da cidade 

acostumados com este tipo de serviço, visando maior lucro, pois, o último leilão ocorrido não teve grande 
a fazer o leilão mencionado. O 

vereador Márcio disse não concordar com certas decisões, pois, o município atualmente não está em 
, e um veículo que está para ser 

com no máximo sete mil reais, o veículo pode ser 
. Foram feitas discussões sobre leilões realizados anteriormente 

os valores gastos pelas pessoas que 
compraram os veículos para consertos dos mesmos. Dito pelo vereador Márcio que para o município hoje 
seria mais fácil fazer a manutenção dos veículos, a qual ficaria mais barata, do que adquirir veículos novos. 

dentro da legalidade, a qual estabeleça obrigatoriedade do executivo 
informar a Câmara sobre os leilões realizados no município. Disse que assim que elaborada conta com o 

ão havendo mais assuntos para o 
Votação dos requerimentos 

reunião ordinária mensal, a 
Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a 

e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


