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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

dia 05, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

chamada, estavam presentes todos os vereadores. 

por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

da resposta de ofício da empresa cisne referente a implantação de novo horário de ônibus.

resposta foi entregue pelo Sr. Januário, representante da empresa e junto dela há tabela que mostra os 

horários do transporte Fortaleza/Passos, em especial o horário de seis horas da manhã, o qual foi muito 

solicitado pelos vereadores à referida empresa, e analisando

horário é baixa, mesmo tendo sido clamor da população à esta Casa.

verificando a possibilidade da retirada deste horário, porém, irão permanecer por um tempo com o mesmo e 

ver se a quantidade de passageiros aumenta, tendo o Presidente enfatizado que o Sr. Januário esteve 

presente na Câmara para protocolar o ofício mostrando assim, que a demanda de passageiros não era tão 

grande, conforme havia sido solicitado a empresa cisne e a 

finanças e orçamento formada pelos vereadores Adenilson Queiroz, Gabriel Queiroz e Fernando Pereira, 

fosse agendada reunião no dia 10/10

- exercício 2014, a qual deverá ser votada na segunda reunião ordinária de outubro.

matérias no pequeno expediente, passou

parabenizou todos os candidatos que concorreram a eleição do d

tranqüila e desejou que sigam esta trajetória para que possam servir bem o município. Quanto a resposta de 

ofício da empresa, o vereador disse que por coincidência estava na Câmara quando a mesma foi recebida 

que o Sr. Januário mostrou ao mesmo e ao colega Márcio Andrade, que da maneira como está não há 

condições de continuar, pois, tem dias que são transportado apenas cinco pessoas

vereador desta forma será muito difícil manter o horário. Rela

mantido para que a cidade não fique desamparada. Dando continuidade o vereador Adenilson sugeriu fosse 

feita mudança e que o mandato para a Presidência da Câmara passasse a ser de dois anos

saber como é esta questão, se pode ser resolvida somente entre os vereadores ou se deve ser feito projeto. 

Respondido pelo Presidente que o mesmo irá falar sobre o assunto com o assessor jurídico e posteriormente 

trará resposta em Plenário. Em seguida o vereador Ad

encontra-se com vazamento nos bocais das lâmpadas

chuva o vazamento ocorreu juntamente com as fezes destes animais

Tendo o vereador feito requerimento ao executivo para a manutenção do referido vazamento, visto 

que tentaram resolver o problema várias vezes

ao encarregado de serviços gerais requerendo a manutenção das estradas e mata burros do município, tendo 

em vista, que em diversos pontos, estão em más condições. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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, o Presidente informa que está sobre as mesas cópia 

da resposta de ofício da empresa cisne referente a implantação de novo horário de ônibus.

i entregue pelo Sr. Januário, representante da empresa e junto dela há tabela que mostra os 

horários do transporte Fortaleza/Passos, em especial o horário de seis horas da manhã, o qual foi muito 

solicitado pelos vereadores à referida empresa, e analisando a tabela é possível ver que a demanda para este 

horário é baixa, mesmo tendo sido clamor da população à esta Casa. E por não haver demanda estão 

verificando a possibilidade da retirada deste horário, porém, irão permanecer por um tempo com o mesmo e 

e a quantidade de passageiros aumenta, tendo o Presidente enfatizado que o Sr. Januário esteve 

presente na Câmara para protocolar o ofício mostrando assim, que a demanda de passageiros não era tão 

grande, conforme havia sido solicitado a empresa cisne e a SETOP. Após o Presidente solicitou à comissão de 

finanças e orçamento formada pelos vereadores Adenilson Queiroz, Gabriel Queiroz e Fernando Pereira, 

no dia 10/10  para emissão de parecer referente a prestação de contas do município 

exercício 2014, a qual deverá ser votada na segunda reunião ordinária de outubro.

passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Adenilson Queiroz

parabenizou todos os candidatos que concorreram a eleição do dia 02/10. Disse ter sido uma eleição 

e desejou que sigam esta trajetória para que possam servir bem o município. Quanto a resposta de 

ofício da empresa, o vereador disse que por coincidência estava na Câmara quando a mesma foi recebida 

r. Januário mostrou ao mesmo e ao colega Márcio Andrade, que da maneira como está não há 

condições de continuar, pois, tem dias que são transportado apenas cinco pessoas

vereador desta forma será muito difícil manter o horário. Relatou que devem torcer para que o mesmo seja 

mantido para que a cidade não fique desamparada. Dando continuidade o vereador Adenilson sugeriu fosse 

feita mudança e que o mandato para a Presidência da Câmara passasse a ser de dois anos

o é esta questão, se pode ser resolvida somente entre os vereadores ou se deve ser feito projeto. 

Respondido pelo Presidente que o mesmo irá falar sobre o assunto com o assessor jurídico e posteriormente 

Em seguida o vereador Adenilson comentou que há tempos o Centro Educacional 

se com vazamento nos bocais das lâmpadas, que no local há grande quantidade de pombos e com a 

chuva o vazamento ocorreu juntamente com as fezes destes animais, o que trás grande risco às crianças. 

Tendo o vereador feito requerimento ao executivo para a manutenção do referido vazamento, visto 

que tentaram resolver o problema várias vezes, mas, o vazamento continua. Fez requerimento também 

ços gerais requerendo a manutenção das estradas e mata burros do município, tendo 

em vista, que em diversos pontos, estão em más condições. Após o vereador Wilson Pereira parabenizou 
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião anterior, foi aprovada 

o Presidente informa que está sobre as mesas cópia 

da resposta de ofício da empresa cisne referente a implantação de novo horário de ônibus. Informou que a 

i entregue pelo Sr. Januário, representante da empresa e junto dela há tabela que mostra os 

horários do transporte Fortaleza/Passos, em especial o horário de seis horas da manhã, o qual foi muito 

a tabela é possível ver que a demanda para este 

E por não haver demanda estão 

verificando a possibilidade da retirada deste horário, porém, irão permanecer por um tempo com o mesmo e 

e a quantidade de passageiros aumenta, tendo o Presidente enfatizado que o Sr. Januário esteve 

presente na Câmara para protocolar o ofício mostrando assim, que a demanda de passageiros não era tão 

Após o Presidente solicitou à comissão de 

finanças e orçamento formada pelos vereadores Adenilson Queiroz, Gabriel Queiroz e Fernando Pereira, 

de parecer referente a prestação de contas do município 

exercício 2014, a qual deverá ser votada na segunda reunião ordinária de outubro. Não havendo mais 

O vereador Adenilson Queiroz 

. Disse ter sido uma eleição 

e desejou que sigam esta trajetória para que possam servir bem o município. Quanto a resposta de 

ofício da empresa, o vereador disse que por coincidência estava na Câmara quando a mesma foi recebida  e 

r. Januário mostrou ao mesmo e ao colega Márcio Andrade, que da maneira como está não há 

condições de continuar, pois, tem dias que são transportado apenas cinco pessoas, ou até mesmo. E para o 

tou que devem torcer para que o mesmo seja 

mantido para que a cidade não fique desamparada. Dando continuidade o vereador Adenilson sugeriu fosse 

feita mudança e que o mandato para a Presidência da Câmara passasse a ser de dois anos. Comentou não 

o é esta questão, se pode ser resolvida somente entre os vereadores ou se deve ser feito projeto. 

Respondido pelo Presidente que o mesmo irá falar sobre o assunto com o assessor jurídico e posteriormente 

enilson comentou que há tempos o Centro Educacional 

, que no local há grande quantidade de pombos e com a 

, o que trás grande risco às crianças. 

Tendo o vereador feito requerimento ao executivo para a manutenção do referido vazamento, visto 

Fez requerimento também 

ços gerais requerendo a manutenção das estradas e mata burros do município, tendo 

Após o vereador Wilson Pereira parabenizou 
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todos os vereadores eleitos, bem como, os colegas Adenilson e Ernane elei

irão administrar a cidade a partir de janeiro de 2017.

divulgação da resposta do referido ofício em locais de grande movimento de pessoas para que todos saibam

pois, o vereador recebeu críticas fortes 

conseguir este novo horário era estratégia dos vereadores para ganharem a política

novo horário era mentira. Enfatizado pelo vereador que

tempos para adequar o horário do transporte

manter, desta forma a empresa não irá trabalhar, pois, terá prejuízo.

fosse feita propaganda volante e divulgação na rádio da cidade

alertou a Câmara de que o horário que foi solicitado pela população, 

melhorar, o mesmo será cortado. Salientou que todos 

de solução visando atender a solicitação da população. 

para aqueles que procuraram os vereadores pedindo apoio. Informado pelo assessor jurídico que s

a Câmara custear os serviços desta divulgação. Dito pelo vereador Márcio que poderiam expedir ofício ao 

executivo com tal solicitação, pois, por ser órgão executor pode arcar com esta despesa, a qual tem custo 

baixo. Lembrado pelo vereador Evai

questão de utilidade pública, a mesma poderá repassar as informações aos ouvintes sem que haja custos. 

Continuando o vereador Wilson disse concordar com a mudança do mandato da presidência d

dois anos, pois, desta forma daria tempo do presidente eleito colocar a Casa em ordem e agir.

vereador Aparecido Amaral parabenizou 

eleitos. Sobre a resposta da empresa 

manter o horário. Em seguida  o vereador Ernane Dias 

não há como manter o horário. Relatou que analisando a tabela enviada pelo Sr. Januário 

o número de passageiros do horário das seis horas da manhã é muito pouco

horários é uma ótima ideia, pois, se houver o corte pode ser que hajam comentários de que o corte ocorreu 

por decisão dos vereadores. Quanto a mudança da presidência para dois anos, o vereador Ernane Dias disse 

não concordar porque em sua opinião tira a oportunidade d

suas ideias. Relatou que recentemente ocorreu chuva forte no município e que 

muita água, devido a problema em canaleta, 

situação. O vereador Ernane Dias fez requerimento ao executivo requerendo a visita do engenheiro 

do município no prédio do centro

problema. Informado pelo vereador Fernando que em outras épocas já ocorreu este problema o qual 

encontra-se numa canaleta que desce do muro do cemitério, mas que o problema não é difícil de r

Lembrado pelo vereador Ernane que próximo do cômodo onde funcionava o projeto mesa cheia havia boca 
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todos os vereadores eleitos, bem como, os colegas Adenilson e Ernane eleitos prefeito e vice

irão administrar a cidade a partir de janeiro de 2017. Quanto a resposta da empresa cisne, sugeriu fosse feita 

divulgação da resposta do referido ofício em locais de grande movimento de pessoas para que todos saibam

fortes quanto ao assunto, em que o cidadão 

conseguir este novo horário era estratégia dos vereadores para ganharem a política

Enfatizado pelo vereador que não era mentira, que todos os vereadores lutam a 

tempos para adequar o horário do transporte, porém, se não houver demanda a empresa não consegue 

desta forma a empresa não irá trabalhar, pois, terá prejuízo. O vereador Márcio Andrade sugeriu 

feita propaganda volante e divulgação na rádio da cidade, informando a todos que a empresa cisne 

alertou a Câmara de que o horário que foi solicitado pela população, está tendo pouca utilização e se não 

melhorar, o mesmo será cortado. Salientou que todos devem saber que a Câmara e a prefeita foram em busca 

de solução visando atender a solicitação da população. Sugeriu ainda fosse feita cópia da resposta da cisne 

para aqueles que procuraram os vereadores pedindo apoio. Informado pelo assessor jurídico que s

a Câmara custear os serviços desta divulgação. Dito pelo vereador Márcio que poderiam expedir ofício ao 

executivo com tal solicitação, pois, por ser órgão executor pode arcar com esta despesa, a qual tem custo 

Lembrado pelo vereador Evair Pereira que a rádio da cidade é comunitária, e como esta é uma 

questão de utilidade pública, a mesma poderá repassar as informações aos ouvintes sem que haja custos. 

Continuando o vereador Wilson disse concordar com a mudança do mandato da presidência d

dois anos, pois, desta forma daria tempo do presidente eleito colocar a Casa em ordem e agir.

vereador Aparecido Amaral parabenizou os vereadores eleitos na eleição 2016, bem como o prefeito e vice 

eleitos. Sobre a resposta da empresa cisne, disse que infelizmente se não houver demanda não há como 

Em seguida  o vereador Ernane Dias comentou que se a empresa cisne não tiver demanda 

. Relatou que analisando a tabela enviada pelo Sr. Januário 

o número de passageiros do horário das seis horas da manhã é muito pouco. Disse que a divulgação dos 

horários é uma ótima ideia, pois, se houver o corte pode ser que hajam comentários de que o corte ocorreu 

nto a mudança da presidência para dois anos, o vereador Ernane Dias disse 

não concordar porque em sua opinião tira a oportunidade dos novos eleitos ocuparem o cargo e apresentar 

Relatou que recentemente ocorreu chuva forte no município e que no centro terapêutico entrou 

devido a problema em canaleta, tendo o vereador sido chamado no local para verificar a 

O vereador Ernane Dias fez requerimento ao executivo requerendo a visita do engenheiro 

do município no prédio do centro terapêutico para verificar o que pode ser feito visando sanar o 

Informado pelo vereador Fernando que em outras épocas já ocorreu este problema o qual 

se numa canaleta que desce do muro do cemitério, mas que o problema não é difícil de r

Lembrado pelo vereador Ernane que próximo do cômodo onde funcionava o projeto mesa cheia havia boca 
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tos prefeito e vice-prefeito que 

Quanto a resposta da empresa cisne, sugeriu fosse feita 

divulgação da resposta do referido ofício em locais de grande movimento de pessoas para que todos saibam, 

o cidadão dizia que a tentativa de 

conseguir este novo horário era estratégia dos vereadores para ganharem a política e que a implantação de 

não era mentira, que todos os vereadores lutam a 

, porém, se não houver demanda a empresa não consegue 

O vereador Márcio Andrade sugeriu 

, informando a todos que a empresa cisne 

está tendo pouca utilização e se não 

devem saber que a Câmara e a prefeita foram em busca 

Sugeriu ainda fosse feita cópia da resposta da cisne 

para aqueles que procuraram os vereadores pedindo apoio. Informado pelo assessor jurídico que seria ilegal 

a Câmara custear os serviços desta divulgação. Dito pelo vereador Márcio que poderiam expedir ofício ao 

executivo com tal solicitação, pois, por ser órgão executor pode arcar com esta despesa, a qual tem custo 

r Pereira que a rádio da cidade é comunitária, e como esta é uma 

questão de utilidade pública, a mesma poderá repassar as informações aos ouvintes sem que haja custos.  

Continuando o vereador Wilson disse concordar com a mudança do mandato da presidência da Câmara para 

dois anos, pois, desta forma daria tempo do presidente eleito colocar a Casa em ordem e agir. Após o 

os vereadores eleitos na eleição 2016, bem como o prefeito e vice 

cisne, disse que infelizmente se não houver demanda não há como 

comentou que se a empresa cisne não tiver demanda 

. Relatou que analisando a tabela enviada pelo Sr. Januário pôde observar que 

. Disse que a divulgação dos 

horários é uma ótima ideia, pois, se houver o corte pode ser que hajam comentários de que o corte ocorreu 

nto a mudança da presidência para dois anos, o vereador Ernane Dias disse 

os novos eleitos ocuparem o cargo e apresentar 

o centro terapêutico entrou 

tendo o vereador sido chamado no local para verificar a 

O vereador Ernane Dias fez requerimento ao executivo requerendo a visita do engenheiro 

terapêutico para verificar o que pode ser feito visando sanar o 

Informado pelo vereador Fernando que em outras épocas já ocorreu este problema o qual 

se numa canaleta que desce do muro do cemitério, mas que o problema não é difícil de resolver. 

Lembrado pelo vereador Ernane que próximo do cômodo onde funcionava o projeto mesa cheia havia boca 
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de lobo que ajudava do escoamento da água, porém, esta boca de lobo não existe mais, e uma opção para 

ajudar a sanar o problema seria reabrir a mes

opinião dos colegas, mas, a chuva ocorrida foi atípica

condenada pelos bombeiros e não resiste a vendavais, p

Quanto a presidência passar para dois anos, disse concordar com o vereador Ernane

oportunidade de outras pessoas exercerem o cargo, pois, são nove vereadores 

Sobre o ofício da cisne, relatou que pode ser que muitas pessoas ainda não tenham conhecimento do novo 

horário, visto que não houve divulgação nem pela cisne e nem pelos órgãos públicos e talvez seja por isso 

que o número de passageiros esteja pequeno

comentou sobre a possibilidade de fazer pacotes de passagens mais baratas aos passageiros, respondido 

pelo vereador Márcio que de acordo com o Sr. Januário, isso é contra a lei

de acordo com a quilometragem e utilização, não podendo assim vender pacotes mais baratos. 

o vereador Evair questionou ao Presidente se existe a possibilidade de se fazer empréstimo consignado 

também com o banco sicoob, pois, atua

bradesco. Respondido pelo Presidente que o gerente do sicoob comentou que iria agendar reunião com os 

vereadores para tratar a respeito do assunto

porque a questão do empréstimo consignado é independente da Câmara ser correntista ou não do banco

porém, o momento atual é inoportuno para os vereadores e cargos comissionados, visto o fim do ano 

próximo. Mas, para o ano que vem esta ques

município, emprega pessoas da cidade e precisa de respaldo da Câmara

assessor jurídico se o fato de a folha de pagamento ser feita no bradesco é opção do Presidente

algum convênio firmado com o mesmo

que os pagamentos são realizados no banco bradesco desde a instituição da Câmara

as instituições públicas deveriam fazer

econômica e o banco do Brasil. Informou que existe pensamento do Ministério Público

procedimento licitatório para ver qual banco ofereceria algo ao município

que seja feito processo licitatório da folha de pagamento da Câmara para ver qual banco oferece algum 

benefício ao município seja na área social ou outro setor. Dito pelo assessor jurídico que para janeiro seria 

uma boa ideia, visto baratear custos d

cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião. Agradeceu a Deus pela vida de todos os 

vereadores eleitos, bem como, pelo prefeito e vice eleitos

população. Comentou saber que a situação está difícil e que irão encontrar dificuldades

primeiro ano de mandato, pois, o Brasil passa por um momento muito difícil

carinho para a cidade conforme foi visto por esta Casa e pelo executivo
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de lobo que ajudava do escoamento da água, porém, esta boca de lobo não existe mais, e uma opção para 

ajudar a sanar o problema seria reabrir a mesma. Em seguida o vereador Evair Pereira relatou que respeita a 

opinião dos colegas, mas, a chuva ocorrida foi atípica e a estrutura do prédio do centro terapêutico já é 

pelos bombeiros e não resiste a vendavais, porém, devem verificar se há probl

Quanto a presidência passar para dois anos, disse concordar com o vereador Ernane

oportunidade de outras pessoas exercerem o cargo, pois, são nove vereadores para concorrer a presidência.

ou que pode ser que muitas pessoas ainda não tenham conhecimento do novo 

, visto que não houve divulgação nem pela cisne e nem pelos órgãos públicos e talvez seja por isso 

que o número de passageiros esteja pequeno. Em aparte o vereador Ernane questionou se o Sr. Januário 

comentou sobre a possibilidade de fazer pacotes de passagens mais baratas aos passageiros, respondido 

de acordo com o Sr. Januário, isso é contra a lei que o preço é tabela

de acordo com a quilometragem e utilização, não podendo assim vender pacotes mais baratos. 

o vereador Evair questionou ao Presidente se existe a possibilidade de se fazer empréstimo consignado 

também com o banco sicoob, pois, atualmente isso é feito apenas com a caixa econômica e com o banco 

. Respondido pelo Presidente que o gerente do sicoob comentou que iria agendar reunião com os 

vereadores para tratar a respeito do assunto, mas, até o momento isso não ocorreu. Disse nã

porque a questão do empréstimo consignado é independente da Câmara ser correntista ou não do banco

porém, o momento atual é inoportuno para os vereadores e cargos comissionados, visto o fim do ano 

próximo. Mas, para o ano que vem esta questão deve ser analisada, visto que o sicoob se implantou no 

município, emprega pessoas da cidade e precisa de respaldo da Câmara. O vereador Evair questionou ao 

assessor jurídico se o fato de a folha de pagamento ser feita no bradesco é opção do Presidente

algum convênio firmado com o mesmo e se a entidade oferece algo em benefício ao município

que os pagamentos são realizados no banco bradesco desde a instituição da Câmara

deveriam fazer suas aplicações em bancos oficias que neste caso são a caixa 

. Informou que existe pensamento do Ministério Público

para ver qual banco ofereceria algo ao município. Tendo o vereador Evair sug

que seja feito processo licitatório da folha de pagamento da Câmara para ver qual banco oferece algum 

seja na área social ou outro setor. Dito pelo assessor jurídico que para janeiro seria 

uma boa ideia, visto baratear custos da conta da Câmara. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião. Agradeceu a Deus pela vida de todos os 

, bem como, pelo prefeito e vice eleitos para que continuem se empenhando pela 

. Comentou saber que a situação está difícil e que irão encontrar dificuldades

primeiro ano de mandato, pois, o Brasil passa por um momento muito difícil. Pediu que os eleitos olhem com 

para a cidade conforme foi visto por esta Casa e pelo executivo, os quais agiram na medida do 
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de lobo que ajudava do escoamento da água, porém, esta boca de lobo não existe mais, e uma opção para 

Em seguida o vereador Evair Pereira relatou que respeita a 

e a estrutura do prédio do centro terapêutico já é 

rém, devem verificar se há problemas na canaleta. 

Quanto a presidência passar para dois anos, disse concordar com o vereador Ernane, pois, pode tirar a 

para concorrer a presidência. 

ou que pode ser que muitas pessoas ainda não tenham conhecimento do novo 

, visto que não houve divulgação nem pela cisne e nem pelos órgãos públicos e talvez seja por isso 

. Em aparte o vereador Ernane questionou se o Sr. Januário 

comentou sobre a possibilidade de fazer pacotes de passagens mais baratas aos passageiros, respondido 

que o preço é tabelado pela SETOP 

de acordo com a quilometragem e utilização, não podendo assim vender pacotes mais baratos. Continuando 

o vereador Evair questionou ao Presidente se existe a possibilidade de se fazer empréstimo consignado 

lmente isso é feito apenas com a caixa econômica e com o banco 

. Respondido pelo Presidente que o gerente do sicoob comentou que iria agendar reunião com os 

, mas, até o momento isso não ocorreu. Disse não ver problemas 

porque a questão do empréstimo consignado é independente da Câmara ser correntista ou não do banco, 

porém, o momento atual é inoportuno para os vereadores e cargos comissionados, visto o fim do ano 

tão deve ser analisada, visto que o sicoob se implantou no 

. O vereador Evair questionou ao 

assessor jurídico se o fato de a folha de pagamento ser feita no bradesco é opção do Presidente ou existe 

e se a entidade oferece algo em benefício ao município. Respondido 

que os pagamentos são realizados no banco bradesco desde a instituição da Câmara. Relatou que atualmente 

suas aplicações em bancos oficias que neste caso são a caixa 

. Informou que existe pensamento do Ministério Público em fazer 

. Tendo o vereador Evair sugerido 

que seja feito processo licitatório da folha de pagamento da Câmara para ver qual banco oferece algum 

seja na área social ou outro setor. Dito pelo assessor jurídico que para janeiro seria 

. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião. Agradeceu a Deus pela vida de todos os 

para que continuem se empenhando pela 

. Comentou saber que a situação está difícil e que irão encontrar dificuldades principalmente no 

. Pediu que os eleitos olhem com 

, os quais agiram na medida do 
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possível. Quanto a folha de pagamento dita pelo vereador Evair, disse que devem ver a possibilidade dos 

vereadores estarem recebendo em outras entidades bancária

Casa que necessita se deslocar para outro município

agência quer receber e fazer movimentações

diversas solicitações ao banco bradesco quanto a reforçar e melhorar a segurança do local

melhorar o atendimento a população dando

questão da segurança, mas, o atendimento está péssimo, p

visto que o banco retirou um caixa o qual atendia melhor a população.

apresentar à Câmara os motivos de ter sido retirado um caixa de atendimento

ação foi desrespeitosa para com esta Casa e para a população

do lado de dentro da porta não cabem todos os que precisam de atendimento

pela agência verifiquem a possibilidade de resol

bradesco e caso não resolva que façam a solicitação direto na central. 

da caixa econômica em Cássia e disse que isso assusta a região. 

empresa deveria colocar propaganda volante para divulgar, pois, a própria empresa será beneficiada. Após 

dirigiu a palavra ao vereador Ernane dizendo que sempre o admirou e que a partir de janeiro irá assumir o 

município como vice-prefeito. Disse q

mais carinho, porém, um fato ocorrido o deixou muito triste, pois, na última reunião extraordinária, o 

vereador Ernane disse que o colega Fernando estava se envolvendo demais na política

tomar cuidado, tendo o vereador Fernando dito que não entendeu o que o colega Ernane quis dizer com a 

palavra cuidado, se seria uma perseguição a sua pessoa por ser servidor público

admirou e continuará admirando o verea

satisfeito com a eleição, pois, a população quis os candidatos Adenilson e Ernane como prefeito e vice

todos tem o direito de escolher um lado para votar,

pelo vereador Ernane que o mesmo não se lembra de ter falado isso com o colega Fernando. Já quanto a 

ajudar a população disse que sempre ajudou e irá continuar ajudando

papel como vereador e se Deus abençoar irá fazer muito mais também como vice

vereador Fernando esclareceu que respeita o auditório que não estava presente no início de sua fala

parabeniza os presentes nesta reunião. Disse que cobrou 

importante e pediu desculpas por estar fazendo desabafo ao vereador Ernane o qual é seu amigo

que não foi desrespeitado durante a campanha política e que deve r

novamente a palavra o vereador Evair para parabenizar a todos que disputaram as eleições, tendo sido uma 

eleição tranquila. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz agradeceu a Deus por ter lhe dado a oportunidade 

de estar nesta Casa por mais um mandato. 
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possível. Quanto a folha de pagamento dita pelo vereador Evair, disse que devem ver a possibilidade dos 

vereadores estarem recebendo em outras entidades bancárias, até para diminuir também despesas para esta 

Casa que necessita se deslocar para outro município, além do que todos tem o direito do escolher qual 

agência quer receber e fazer movimentações. Em seguida o vereador Fernando se lembrou que esta Casa fez 

ersas solicitações ao banco bradesco quanto a reforçar e melhorar a segurança do local

melhorar o atendimento a população dando-a mais privacidade nos atendimentos

questão da segurança, mas, o atendimento está péssimo, pois, estão sendo atendidos apenas por um caixa, 

visto que o banco retirou um caixa o qual atendia melhor a população. Comentou que o banco deveria 

apresentar à Câmara os motivos de ter sido retirado um caixa de atendimento, pois, para o vereador esta 

foi desrespeitosa para com esta Casa e para a população, visto que há dias que o movimento é tanto que 

do lado de dentro da porta não cabem todos os que precisam de atendimento. Solicitou que os responsáveis 

pela agência verifiquem a possibilidade de resolver esta situação. Sugeriu o envio de ofício ao banco 

bradesco e caso não resolva que façam a solicitação direto na central. Lamentou a explosão de uma agência 

da caixa econômica em Cássia e disse que isso assusta a região. Sobre os horários de ônibus diss

empresa deveria colocar propaganda volante para divulgar, pois, a própria empresa será beneficiada. Após 

dirigiu a palavra ao vereador Ernane dizendo que sempre o admirou e que a partir de janeiro irá assumir o 

prefeito. Disse que já pediu ao mesmo que atenda a população mais de perto e com 

mais carinho, porém, um fato ocorrido o deixou muito triste, pois, na última reunião extraordinária, o 

disse que o colega Fernando estava se envolvendo demais na política

tomar cuidado, tendo o vereador Fernando dito que não entendeu o que o colega Ernane quis dizer com a 

se seria uma perseguição a sua pessoa por ser servidor público

admirou e continuará admirando o vereador Ernane porque tem amor pelas pessoas

satisfeito com a eleição, pois, a população quis os candidatos Adenilson e Ernane como prefeito e vice

todos tem o direito de escolher um lado para votar, e questionou ao mesmo o motivo de tal 

pelo vereador Ernane que o mesmo não se lembra de ter falado isso com o colega Fernando. Já quanto a 

disse que sempre ajudou e irá continuar ajudando, pois, tem convicção de que fez seu 

papel como vereador e se Deus abençoar irá fazer muito mais também como vice

vereador Fernando esclareceu que respeita o auditório que não estava presente no início de sua fala

entes nesta reunião. Disse que cobrou a presença do povo nas reuniões a qual é muito 

importante e pediu desculpas por estar fazendo desabafo ao vereador Ernane o qual é seu amigo

que não foi desrespeitado durante a campanha política e que deve respeito a todos também. 

novamente a palavra o vereador Evair para parabenizar a todos que disputaram as eleições, tendo sido uma 

eleição tranquila. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz agradeceu a Deus por ter lhe dado a oportunidade 

Casa por mais um mandato. Após agradeceu ao povo que o acolheram e depositaram um voto 
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possível. Quanto a folha de pagamento dita pelo vereador Evair, disse que devem ver a possibilidade dos 

, até para diminuir também despesas para esta 

, além do que todos tem o direito do escolher qual 

. Em seguida o vereador Fernando se lembrou que esta Casa fez 

ersas solicitações ao banco bradesco quanto a reforçar e melhorar a segurança do local assim como 

a mais privacidade nos atendimentos, tendo sido atendidos na 

ois, estão sendo atendidos apenas por um caixa, 

Comentou que o banco deveria 

, pois, para o vereador esta 

, visto que há dias que o movimento é tanto que 

. Solicitou que os responsáveis 

Sugeriu o envio de ofício ao banco 

Lamentou a explosão de uma agência 

Sobre os horários de ônibus disse que a 

empresa deveria colocar propaganda volante para divulgar, pois, a própria empresa será beneficiada. Após 

dirigiu a palavra ao vereador Ernane dizendo que sempre o admirou e que a partir de janeiro irá assumir o 

ue já pediu ao mesmo que atenda a população mais de perto e com 

mais carinho, porém, um fato ocorrido o deixou muito triste, pois, na última reunião extraordinária, o 

disse que o colega Fernando estava se envolvendo demais na política e disse para o mesmo 

tomar cuidado, tendo o vereador Fernando dito que não entendeu o que o colega Ernane quis dizer com a 

se seria uma perseguição a sua pessoa por ser servidor público. Relatou que sempre 

porque tem amor pelas pessoas, disse que ficou 

satisfeito com a eleição, pois, a população quis os candidatos Adenilson e Ernane como prefeito e vice, que 

e questionou ao mesmo o motivo de tal fala. Respondido 

pelo vereador Ernane que o mesmo não se lembra de ter falado isso com o colega Fernando. Já quanto a 

, pois, tem convicção de que fez seu 

papel como vereador e se Deus abençoar irá fazer muito mais também como vice-prefeito. Em aparte o 

vereador Fernando esclareceu que respeita o auditório que não estava presente no início de sua fala e 

a presença do povo nas reuniões a qual é muito 

importante e pediu desculpas por estar fazendo desabafo ao vereador Ernane o qual é seu amigo. Salientou 

espeito a todos também. Pediu 

novamente a palavra o vereador Evair para parabenizar a todos que disputaram as eleições, tendo sido uma 

eleição tranquila. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz agradeceu a Deus por ter lhe dado a oportunidade 

Após agradeceu ao povo que o acolheram e depositaram um voto 
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de confiança no mesmo. Quanto a questão da presidência da Câmara disse não concordar de passar para dois 

anos porque desta forma tira a oportunidade de mais pessoas part

Andrade questionou sobre o recebimento de planta de terreno do projeto de lei nº 14 para desafetação de 

área, respondido que não foi recebida a planta. 

executivo para que seja feita divulgação, tendo em vista, ser de interesse público

população a informação de que conseguiram o novo horário porém a utilização está baixa

também requerimento ao  executivo requerendo cópia do processo licitatório real

recebimento de lotes para a criação do Distrito Industrial. Requer ainda, informações das empresas 

contempladas, bem como, informações do número de empregos que será gerado por cada empresa 

contemplada. Requer também informações dos 

o recebimento de lote. Quanto ao banco bradesco disse que a reivindicação dos vereadores foram 

atendidas quanto a segurança. Já o atendimento com apenas um caixa está complicada

fizeram implantação de divisórias visando dar mais privacidade aos atendimentos

fez requerimento ao encarregado de serviços gerais para que fosse feita manutenção em mata burros 

na estrada da praia do Val, pois, recebeu reclamações de que est

próximos estão tendo dificuldades. 

devido ao tráfego intenso de caminhões, não estão conseguindo manter os mata burros arrumados e isso se 

dá devido a retirada de areia feita por draga e os caminhões que transportam a areia trafegam pesados pelo 

local quebrando os mata burros. Dito pelo vereador Márcio que devem então verificar a situação e dar um 

jeito de regularizar e numa próxima oportunidade em que o município 

ferros que os mesmos sejam implantados nesses locais

e relatou que antes possuía vários amigos, mas hoje possui uma família, a qual está presente nesta reunião e 

por isso gostaria de cumprimentar a todos.

banco bradesco parabenizando a entidade por melhorar a segurança do local, bem como, pela 

implantação de divisória visando dar mais privacidade aos atendimentos 

ofício para solicitar seja verificada a possibilidade de implantação de mais um caixa na agência 

visando agilizar os atendimentos. 

caixa preferencial e deve ter outra funcionária para atender o povo. Em aparte o vereador Adenilson 

cumprimentou os presentes nesta reunião, os quais chegaram após a fala do vereador. 

seus parceiros e amigos e agradeceu

palavra para parabenizar os candidatos eleitos prefeito e vice, Adenilson e Ernane desejando que os mesmos 

façam uma boa administração. Solicitou novamente a palavra o vereador Evair Pereira para esclarecer que 

com relação aos terrenos do Distrito Industrial

está embasada em lei aprovada nesta Casa
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Quanto a questão da presidência da Câmara disse não concordar de passar para dois 

anos porque desta forma tira a oportunidade de mais pessoas participarem. Em seguida o vereador Márcio 

questionou sobre o recebimento de planta de terreno do projeto de lei nº 14 para desafetação de 

área, respondido que não foi recebida a planta. Quanto ao horário de ônibus

e seja feita divulgação, tendo em vista, ser de interesse público

população a informação de que conseguiram o novo horário porém a utilização está baixa

executivo requerendo cópia do processo licitatório real

recebimento de lotes para a criação do Distrito Industrial. Requer ainda, informações das empresas 

contempladas, bem como, informações do número de empregos que será gerado por cada empresa 

Requer também informações dos benefícios que cada empresa trará ao município visto 

Quanto ao banco bradesco disse que a reivindicação dos vereadores foram 

quanto a segurança. Já o atendimento com apenas um caixa está complicada

plantação de divisórias visando dar mais privacidade aos atendimentos. 

fez requerimento ao encarregado de serviços gerais para que fosse feita manutenção em mata burros 

, pois, recebeu reclamações de que estão quebrados e os moradores 

próximos estão tendo dificuldades. Informado pelo vereador Fernando que foi feita a manutenção, mas, 

devido ao tráfego intenso de caminhões, não estão conseguindo manter os mata burros arrumados e isso se 

areia feita por draga e os caminhões que transportam a areia trafegam pesados pelo 

Dito pelo vereador Márcio que devem então verificar a situação e dar um 

e numa próxima oportunidade em que o município receber da SETOP mata burros de 

ferros que os mesmos sejam implantados nesses locais. Em aparte o vereador Ernane dias solicitou a palavra 

e relatou que antes possuía vários amigos, mas hoje possui uma família, a qual está presente nesta reunião e 

gostaria de cumprimentar a todos. Após o vereador Wilson Pereira sugeriu o envio de ofício ao 

banco bradesco parabenizando a entidade por melhorar a segurança do local, bem como, pela 

implantação de divisória visando dar mais privacidade aos atendimentos da população. É também o 

ofício para solicitar seja verificada a possibilidade de implantação de mais um caixa na agência 

visando agilizar os atendimentos. A sugestão foi acatada. O vereador Fernando disse que o que falta é o 

outra funcionária para atender o povo. Em aparte o vereador Adenilson 

cumprimentou os presentes nesta reunião, os quais chegaram após a fala do vereador. 

seus parceiros e amigos e agradeceu pela presença. O vereador Gabriel Queiroz soli

palavra para parabenizar os candidatos eleitos prefeito e vice, Adenilson e Ernane desejando que os mesmos 

. Solicitou novamente a palavra o vereador Evair Pereira para esclarecer que 

Distrito Industrial, toda e qualquer atitude que vem sendo tomada pela prefeita

está embasada em lei aprovada nesta Casa pelos nove vereadores, inclusive nesta lei fala, qual a utilização, 
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Quanto a questão da presidência da Câmara disse não concordar de passar para dois 

Em seguida o vereador Márcio 

questionou sobre o recebimento de planta de terreno do projeto de lei nº 14 para desafetação de 

Quanto ao horário de ônibus fez requerimento ao 

e seja feita divulgação, tendo em vista, ser de interesse público. Que seja levada a 

população a informação de que conseguiram o novo horário porém a utilização está baixa. Fez 

executivo requerendo cópia do processo licitatório realizado visando o 

recebimento de lotes para a criação do Distrito Industrial. Requer ainda, informações das empresas 

contempladas, bem como, informações do número de empregos que será gerado por cada empresa 

benefícios que cada empresa trará ao município visto 

Quanto ao banco bradesco disse que a reivindicação dos vereadores foram 

quanto a segurança. Já o atendimento com apenas um caixa está complicada, porém, também 

. Após o vereador Márcio 

fez requerimento ao encarregado de serviços gerais para que fosse feita manutenção em mata burros 

ão quebrados e os moradores 

Informado pelo vereador Fernando que foi feita a manutenção, mas, 

devido ao tráfego intenso de caminhões, não estão conseguindo manter os mata burros arrumados e isso se 

areia feita por draga e os caminhões que transportam a areia trafegam pesados pelo 

Dito pelo vereador Márcio que devem então verificar a situação e dar um 

receber da SETOP mata burros de 

. Em aparte o vereador Ernane dias solicitou a palavra 

e relatou que antes possuía vários amigos, mas hoje possui uma família, a qual está presente nesta reunião e 

Após o vereador Wilson Pereira sugeriu o envio de ofício ao 

banco bradesco parabenizando a entidade por melhorar a segurança do local, bem como, pela 

da população. É também o 

ofício para solicitar seja verificada a possibilidade de implantação de mais um caixa na agência 

O vereador Fernando disse que o que falta é o 

outra funcionária para atender o povo. Em aparte o vereador Adenilson 

cumprimentou os presentes nesta reunião, os quais chegaram após a fala do vereador. Disse que estes são 

pela presença. O vereador Gabriel Queiroz solicitou novamente a 

palavra para parabenizar os candidatos eleitos prefeito e vice, Adenilson e Ernane desejando que os mesmos 

. Solicitou novamente a palavra o vereador Evair Pereira para esclarecer que 

, toda e qualquer atitude que vem sendo tomada pela prefeita, 

pelos nove vereadores, inclusive nesta lei fala, qual a utilização, 
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para que serve e qual a intenção, que no caso é a geração de emprego

realmente a lei foi aprovada pela Câmara, 

será gerada por cada empresa. O vereador Fernando lembrou que as inte

nesta Casa antes da aprovação da lei, respondido pelo vereador Márcio que foi feito processo licitatório e das 

empresas que apresentaram tais intenções, o mesmo não sabe qual venceu o referido processo

solicitação. Não havendo mais assuntos 

requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. 

Floriano Melo, o qual cumprimentou os vereadores e parabenizou o

desde que mudou para sua atual residência usa espaço nos fundos que é de propriedade da prefeitura para 

plantar horta de verdura e guardar lenha

pequeno. Informou que o terreno onde construiu sua casa, foi comprado pelo mesmo, pois, a época para o 

cidadão morar em Fortaleza facilitaria sua vida. 

do Distrito Industrial, observou que algumas 

a instalação de bar e de loja, o que para o Sr. Floriano não é o certo, pois, bar e loja

uma pessoa não geram empregos, e para o cidadão, 

para a cidade para dar empregos às pessoas

o Sr. Benedito Lima, popular Didi, o qual foi beneficiado com o terreno dos fundos da residência do próprio 

Sr. Floriano e está sendo usado pelo mesmo

os materiais de construção são entregues pelo referido terreno e não há outra forma para isso, porém, o 

cidadão Didi e sua esposa não saem do local para ver o qu

solicitada fosse retirada a cerca já existe feita pelo Sr. Floriano para que o Sr. Didi pudesse cercar o terreno 

que segundo ele lhe pertence. Diante do fato o Sr. Floriano

atitudes do Sr. Didi continuam as mesas

vereadores que direito o Sr. Didi tem para receber o referido terreno para implantar um bar em local 

destinado a ser Distrito Industrial, alé

não foram comprados por particulares. Informou que o Sr. Didi chamou a polícia para prender o mesmo

todos sabem muito bem que a implantação de Distrito Industrial é para gerar emprego

sabe como a situação foi feita na prefeitura, para que a prefeita desse terreno para a implantação de bar

loja. Disse ficar indignado porque para colocar bar o cidadão tem direito, mas, para plantar sua horta o 

cidadão Floriano não tem direito nenhum

precisaria ocupar terreno da prefeitura

geração de emprego. Pediu apoio dos vereadores para darem solução ao

da prefeitura que o mesmo está usando fosse destinado a alguém que fosse implantar fábrica e gerar vários 

empregos, o mesmo concordaria e acharia correto, mas, bar, não concorda porque para ele não é certo. 
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e qual a intenção, que no caso é a geração de emprego. O vereador Márcio disse que 

realmente a lei foi aprovada pela Câmara, mas, o que o mesmo quer saber é a quantidade de empregos que 

. O vereador Fernando lembrou que as intenções de emprego foram entregues

, respondido pelo vereador Márcio que foi feito processo licitatório e das 

empresas que apresentaram tais intenções, o mesmo não sabe qual venceu o referido processo

assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM

requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Fez uso da tribuna o cidadão 

cumprimentou os vereadores e parabenizou os vereadores reeleitos. Após disse que 

desde que mudou para sua atual residência usa espaço nos fundos que é de propriedade da prefeitura para 

e guardar lenha, pois, sua casa foi construída em todo o terreno visto o mesmo ser 

Informou que o terreno onde construiu sua casa, foi comprado pelo mesmo, pois, a época para o 

cidadão morar em Fortaleza facilitaria sua vida. Relatou que com a aprovação dos projetos de lei de criação 

do Distrito Industrial, observou que algumas pessoas já estiveram no local medindo os terrenos, porém, para 

a instalação de bar e de loja, o que para o Sr. Floriano não é o certo, pois, bar e loja 

e para o cidadão, instalação de Distrito Industrial quer dizer trazer fábrica 

para a cidade para dar empregos às pessoas. Diante do fato o Sr. Floriano acabou entrando em discussão com 

o Sr. Benedito Lima, popular Didi, o qual foi beneficiado com o terreno dos fundos da residência do próprio 

e está sendo usado pelo mesmo. Informado pelo Sr. Floriano que está construindo uma cozinha e 

os materiais de construção são entregues pelo referido terreno e não há outra forma para isso, porém, o 

cidadão Didi e sua esposa não saem do local para ver o que o Sr. Floriano está fazendo

solicitada fosse retirada a cerca já existe feita pelo Sr. Floriano para que o Sr. Didi pudesse cercar o terreno 

. Diante do fato o Sr. Floriano procurou o executivo por duas vezes

atitudes do Sr. Didi continuam as mesas, e por isso, está nesta reunião, pois, gostaria de questionar

vereadores que direito o Sr. Didi tem para receber o referido terreno para implantar um bar em local 

, além do que os terrenos foram adquiridos com dinheiro público, do povo

não foram comprados por particulares. Informou que o Sr. Didi chamou a polícia para prender o mesmo

todos sabem muito bem que a implantação de Distrito Industrial é para gerar emprego

sabe como a situação foi feita na prefeitura, para que a prefeita desse terreno para a implantação de bar

Disse ficar indignado porque para colocar bar o cidadão tem direito, mas, para plantar sua horta o 

em direito nenhum. Lembrando que se sua residência possuísse maior espaço não 

precisaria ocupar terreno da prefeitura, e que não irá aceitar seja implantado bar em local que é designado a 

. Pediu apoio dos vereadores para darem solução ao problema e disse que se o terreno 

da prefeitura que o mesmo está usando fosse destinado a alguém que fosse implantar fábrica e gerar vários 

empregos, o mesmo concordaria e acharia correto, mas, bar, não concorda porque para ele não é certo. 

 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 

6 

. O vereador Márcio disse que 

mas, o que o mesmo quer saber é a quantidade de empregos que 

nções de emprego foram entregues 

, respondido pelo vereador Márcio que foi feito processo licitatório e das 

empresas que apresentaram tais intenções, o mesmo não sabe qual venceu o referido processo, por isso, a 

ORDEM DO DIA: Votação dos 

Fez uso da tribuna o cidadão 

s vereadores reeleitos. Após disse que 

desde que mudou para sua atual residência usa espaço nos fundos que é de propriedade da prefeitura para 

, pois, sua casa foi construída em todo o terreno visto o mesmo ser 

Informou que o terreno onde construiu sua casa, foi comprado pelo mesmo, pois, a época para o 

Relatou que com a aprovação dos projetos de lei de criação 

pessoas já estiveram no local medindo os terrenos, porém, para 

 em que trabalham apenas 

al quer dizer trazer fábrica 

. Diante do fato o Sr. Floriano acabou entrando em discussão com 

o Sr. Benedito Lima, popular Didi, o qual foi beneficiado com o terreno dos fundos da residência do próprio 

. Informado pelo Sr. Floriano que está construindo uma cozinha e 

os materiais de construção são entregues pelo referido terreno e não há outra forma para isso, porém, o 

e o Sr. Floriano está fazendo, tendo inclusive 

solicitada fosse retirada a cerca já existe feita pelo Sr. Floriano para que o Sr. Didi pudesse cercar o terreno 

procurou o executivo por duas vezes, mas, as 

está nesta reunião, pois, gostaria de questionar aos 

vereadores que direito o Sr. Didi tem para receber o referido terreno para implantar um bar em local 

m do que os terrenos foram adquiridos com dinheiro público, do povo 

não foram comprados por particulares. Informou que o Sr. Didi chamou a polícia para prender o mesmo. Que 

todos sabem muito bem que a implantação de Distrito Industrial é para gerar emprego, porém, o mesmo não 

sabe como a situação foi feita na prefeitura, para que a prefeita desse terreno para a implantação de bar e 

Disse ficar indignado porque para colocar bar o cidadão tem direito, mas, para plantar sua horta o 

. Lembrando que se sua residência possuísse maior espaço não 

, e que não irá aceitar seja implantado bar em local que é designado a 

problema e disse que se o terreno 

da prefeitura que o mesmo está usando fosse destinado a alguém que fosse implantar fábrica e gerar vários 

empregos, o mesmo concordaria e acharia correto, mas, bar, não concorda porque para ele não é certo. No 
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uso da palavra o Presidente informou que realmente o projeto de lei recebido pela Câmara foi referente a 

implantação de Distrito Industrial no local, 

licitatório para designar os terrenos para os interessado

empregos, já sobre a localização dos terrenos o Presidente disse não ter informações

pessoalmente com a prefeita sobre o assunto. Lembrou que já conversou com o Sr. Floriano sobre o assunto 

e que inclusive o orientou o mesmo a procurar a prefeita a qual é a gestora e a executora

disse que uma resposta será também a resposta do executivo ao requerimento de sua autoria. Disse que 

também entende que o local é mesmo para geração de emprego e que devem analisar a situação.

palavra o vereador Evair e disse que a partir do momento que iniciou

que há vários itens a serem seguidos

não cumpriu o que está escrito, então são tomadas providências para que o terreno volte ao município. 

Lembrou que foi aprovada lei na Câmara pelos nove vereadores, 

lei foi aprovada nesta Casa. Disse que a área citada não é apenas industrial, mas também, comercial

trâmites legais estão sendo seguidos e o que precisa ser

os parâmetros e as intenções de emprego citadas por cada empresa. Enfatizou que esta questão é legal, que 

se o cidadão citado pelo Sr. Floriano tiver participado da licitação e se encaixado em todos os

terá direito sim ao lote, mas, de agora para frente o que devem verificar é se o mesmo irá cumprir

Disse que a realidade é esta, nua e crua, não adianta tapar o sol com a peneira

aprovada pela Câmara. Dito pelo cidadão Floriano que o mesmo não concorda com a opinião do vereador 

Evair, respondido pelo vereador que o mesmo respeita a opinião do cidadão. Ao final o Presidente disse que 

irá falar com a prefeita para se inteirar melhor do assunto e poster

do Sr. Floriano. O vereador Márcio disse que quer saber os critérios

e os vereadores ainda não tiveram acesso a mesma. Dito pelo vereador Evair que se a prefeita estiver 

descumprindo a lei ela está passível de punição.

procurar na Câmara cópia do projeto de lei e 

prefeitura e não é de conhecimento da Câmara ind

do mês de outubro, a realizar-se no dia 

constar foi lavrada a presente ata que após 
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vra o Presidente informou que realmente o projeto de lei recebido pela Câmara foi referente a 

implantação de Distrito Industrial no local, tal projeto foi aprovado e foi feito na prefeitura processo 

designar os terrenos para os interessados. Que no projeto realmente fala sobre geração de 

, já sobre a localização dos terrenos o Presidente disse não ter informações

pessoalmente com a prefeita sobre o assunto. Lembrou que já conversou com o Sr. Floriano sobre o assunto 

a procurar a prefeita a qual é a gestora e a executora

será também a resposta do executivo ao requerimento de sua autoria. Disse que 

também entende que o local é mesmo para geração de emprego e que devem analisar a situação.

palavra o vereador Evair e disse que a partir do momento que iniciou-se um processo licitatório

que há vários itens a serem seguidos e se a pessoa não seguir os itens a culpa não é da prefeita, 

, então são tomadas providências para que o terreno volte ao município. 

aprovada lei na Câmara pelos nove vereadores, e que a prefeita está executando conforme a 

lei foi aprovada nesta Casa. Disse que a área citada não é apenas industrial, mas também, comercial

trâmites legais estão sendo seguidos e o que precisa ser feito é investigar se a pessoa contemplada irá seguir 

e as intenções de emprego citadas por cada empresa. Enfatizou que esta questão é legal, que 

se o cidadão citado pelo Sr. Floriano tiver participado da licitação e se encaixado em todos os

terá direito sim ao lote, mas, de agora para frente o que devem verificar é se o mesmo irá cumprir

Disse que a realidade é esta, nua e crua, não adianta tapar o sol com a peneira e a prefeita está cumprindo lei 

. Dito pelo cidadão Floriano que o mesmo não concorda com a opinião do vereador 

Evair, respondido pelo vereador que o mesmo respeita a opinião do cidadão. Ao final o Presidente disse que 

irá falar com a prefeita para se inteirar melhor do assunto e posteriormente responderá o questionamento 

O vereador Márcio disse que quer saber os critérios citados no edital, pois, a licitação foi feita 

e os vereadores ainda não tiveram acesso a mesma. Dito pelo vereador Evair que se a prefeita estiver 

scumprindo a lei ela está passível de punição. Ao final o Presidente relatou que o Sr. Floriano pode 

procurar na Câmara cópia do projeto de lei e quanto as especificações de local, realmente é uma questão da 

prefeitura e não é de conhecimento da Câmara inda. O Presidente convoca para segunda

se no dia 10, às 19:00 horas. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para 

constar foi lavrada a presente ata que após verificada e aprovada será assinada pelos 
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vra o Presidente informou que realmente o projeto de lei recebido pela Câmara foi referente a 

tal projeto foi aprovado e foi feito na prefeitura processo 

. Que no projeto realmente fala sobre geração de 

, já sobre a localização dos terrenos o Presidente disse não ter informações, porém, irá falar 

pessoalmente com a prefeita sobre o assunto. Lembrou que já conversou com o Sr. Floriano sobre o assunto 

a procurar a prefeita a qual é a gestora e a executora. O vereador Márcio 

será também a resposta do executivo ao requerimento de sua autoria. Disse que 

também entende que o local é mesmo para geração de emprego e que devem analisar a situação. Pediu a 

cesso licitatório público, em 

e se a pessoa não seguir os itens a culpa não é da prefeita, e sim quem 

, então são tomadas providências para que o terreno volte ao município. 

e que a prefeita está executando conforme a 

lei foi aprovada nesta Casa. Disse que a área citada não é apenas industrial, mas também, comercial, mas, os 

feito é investigar se a pessoa contemplada irá seguir 

e as intenções de emprego citadas por cada empresa. Enfatizou que esta questão é legal, que 

se o cidadão citado pelo Sr. Floriano tiver participado da licitação e se encaixado em todos os aspectos ela 

terá direito sim ao lote, mas, de agora para frente o que devem verificar é se o mesmo irá cumprir o contrato. 

e a prefeita está cumprindo lei 

. Dito pelo cidadão Floriano que o mesmo não concorda com a opinião do vereador 

Evair, respondido pelo vereador que o mesmo respeita a opinião do cidadão. Ao final o Presidente disse que 

iormente responderá o questionamento 

citados no edital, pois, a licitação foi feita 

e os vereadores ainda não tiveram acesso a mesma. Dito pelo vereador Evair que se a prefeita estiver 

Ao final o Presidente relatou que o Sr. Floriano pode 

quanto as especificações de local, realmente é uma questão da 

segunda reunião ordinária 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para 

ovada será assinada pelos vereadores presentes.   


