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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

12/16, que "Estabelece o Loteamento Oraida de Melo II, como Zona Habitacional de Interesse Social

para a política Habitacional Municipal"; 2

Município de Fortaleza de Minas para o exercício financ

nº14/16, que "Dispõe sobre desafetação de áreas públicas que especifica

12995/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Minas G

prévio sobre as contas do município de Fortaleza de Minas

estão sobre as mesas convite do departamento Municipal de Educação para participação em evento 

comemoração ao dia 07/09 no calçadão da Praça às 08:30 horas, e cópias de respostas de ofícios e requerimentos. 

Não havendo mais matérias no pequeno expediente, 

o Presidente relatou que os projetos em pa

analisados. Quanto ao projeto sobre o

esforçaram para que se dê mais um passo para realizar

construir suas casas. Quanto ao Projeto

realizar uma audiência pública, que a mesma tem o prazo até dia 31 de dezembro para ser votada

projeto da desafetação de área, relatou que já foi  feita a desafetação de um terr

Mamão. Comentou que o terreno citado no projeto de lei nº 14, em sua opinião é bastante ocioso, 

ser feita venda do mesmo, relatou que 

investido no loteamento. Quanto ao Ofício do Tribu

2014, relatou que será encaminhada 

manifestar, caso seja de seu interesse,

seguida o Vereador Marcio Andrade ressaltou que os projetos devem ser analisados

prestação de contas, disse que o executivo tem prazo de dez dias para se manifestar,

período. Após esclareceu que antes desta reunião, foi realizada reunião no plenarinho da Câmara com a 

presença da prefeita, da tesoureira do município e da diretora do departamento

protocolizaram ofício solicitando a devolução de recursos

ao assessor jurídico. Dito pelo Presidente que 

legalidade, pois, o município não pode ficar desamp

medicamentos e não podem ficar desamparadas.

apenas  sendo administrados pelos vereadores

Em seguida o Vereador Gabriel Queiroz, 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, realizada às

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

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

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leituras: 1

stabelece o Loteamento Oraida de Melo II, como Zona Habitacional de Interesse Social

abitacional Municipal"; 2- Projeto de Lei nº 13/16, que "Estima receita e fixa a despesa do 

Município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências"; 3

nº14/16, que "Dispõe sobre desafetação de áreas públicas que especifica e dá outras providências"; 4

12995/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que encaminha processo nº 

de Fortaleza de Minas-MG, exercício 2014. Informado pelo Presidente que 

estão sobre as mesas convite do departamento Municipal de Educação para participação em evento 

comemoração ao dia 07/09 no calçadão da Praça às 08:30 horas, e cópias de respostas de ofícios e requerimentos. 

o pequeno expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE

os projetos em pauta serão repassados ao assessor jurídico para que sejam 

analisados. Quanto ao projeto sobre o loteamento Oraida de Melo II disse que todos os vereado

um passo para realizar a infra-estrutura, para que as pessoas possam 

rojeto da LOA, que estima a receita e fixa a despesa, disse que tem que 

pública, que a mesma tem o prazo até dia 31 de dezembro para ser votada

relatou que já foi  feita a desafetação de um terreno próximo ao pesqueiro 

Mamão. Comentou que o terreno citado no projeto de lei nº 14, em sua opinião é bastante ocioso, 

ser feita venda do mesmo, relatou que o valor do terreno é baixo, porém, será o valor 

investido no loteamento. Quanto ao Ofício do Tribunal de Contas, sobre a aprovação

 cópia do processo ao executivo, visto prazo permitido 

caso seja de seu interesse, porém, salientou que o parecer é favorável 

seguida o Vereador Marcio Andrade ressaltou que os projetos devem ser analisados

executivo tem prazo de dez dias para se manifestar,

período. Após esclareceu que antes desta reunião, foi realizada reunião no plenarinho da Câmara com a 

presença da prefeita, da tesoureira do município e da diretora do departamento

ofício solicitando a devolução de recursos. Relatou que esta questão 

Presidente que a solicitação será analisada, principalmente quanto a 

io não pode ficar desamparado, as pessoas necessitam de

medicamentos e não podem ficar desamparadas. Ressaltou que os recursos são da Prefeitura, 

vereadores. Que dentro das previsões legais, vão sanar 

uida o Vereador Gabriel Queiroz, disse que os projetos em trâmite serão analisados e 
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião anterior, foi aprovada 

pauta: Leituras: 1-  projeto de lei nº 

stabelece o Loteamento Oraida de Melo II, como Zona Habitacional de Interesse Social- ZHIS, 

stima receita e fixa a despesa do 

eiro de 2017 e da outras providências"; 3- Projeto de Lei 

e dá outras providências"; 4- Oficio nº 

erais, que encaminha processo nº 958615, com parecer 

, exercício 2014. Informado pelo Presidente que 

estão sobre as mesas convite do departamento Municipal de Educação para participação em evento em 

comemoração ao dia 07/09 no calçadão da Praça às 08:30 horas, e cópias de respostas de ofícios e requerimentos. 

GRANDE EXPEDIENTE: No uso da palavra 

uta serão repassados ao assessor jurídico para que sejam 

que todos os vereadores se 

estrutura, para que as pessoas possam 

despesa, disse que tem que 

pública, que a mesma tem o prazo até dia 31 de dezembro para ser votada. Sobre o 

eno próximo ao pesqueiro 

Mamão. Comentou que o terreno citado no projeto de lei nº 14, em sua opinião é bastante ocioso, que deve 

m, será o valor arrecadado será 

nal de Contas, sobre a aprovação de contas do exercício 

visto prazo permitido para o mesmo se 

favorável as contas de 2014. Em 

seguida o Vereador Marcio Andrade ressaltou que os projetos devem ser analisados pelas comissões. Sobre a 

executivo tem prazo de dez dias para se manifestar, prorrogáveis por igual 

período. Após esclareceu que antes desta reunião, foi realizada reunião no plenarinho da Câmara com a 

presença da prefeita, da tesoureira do município e da diretora do departamento de saúde, as quais 

. Relatou que esta questão deve ser avaliada junto 

principalmente quanto a 

pessoas necessitam de oxigênio e 

essaltou que os recursos são da Prefeitura, que estão 

vão sanar essa dificuldade.   

serão analisados e após parecer 
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jurídico, serão liberados o mais rápido possível

agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou todos,

comissões. Enfatizou que a desafetação do terreno será de grande importância, pois os recursos serão 

investidos no loteamento Oraida de Melo

melhorias para o mesmo, e aguarda os projetos para serem votados. 

que os projetos serão analisados, e posteriormente 

Empresa Cisne, recentemente procurou o Executivo

Metais e será disponibilizado mais um horário de ônibus

Fortaleza às 6:00 horas da manhã

possibilidade de implantar horário de

Dito pelo vereador que com estes horários estarão ajudando a população fortalezense que trabalha em 

Passos e que  a empresa cisne já encaminhou para a SETOP o

transporte ser iniciado o mais rápido possível. 

foi devido a uma grande luta de todos os vereadores

demanda empresa disponibilizará um horá

sugeriu que a empresa Cisne faça um pacote de passagens com valor mais baixo aos trabalhadores, 

alto custo da passagem, visando garantir que todos 

transporte e deixem de pegar carona. 

sobre este assunto, visando verificar quantas pessoas fazem uso con

preço de passagem mais acessível às mesmas. 

entre a empresa cisne e as pessoas que utilizam o transporte visando resolver a questão do pacote de 

passagens. Dito pelo vereador Ernane que 

forma terão mais forças para solicitarem o pacote. Dando continuidade o

que os projetos serão analisados para serem votados, disse q

terreno, pois, ajudará no andamento da infra

encontra com grande dificuldade em pagar aluguel e por isso, 

Concordou que o terreno citado no projeto de lei nº 14 é ocioso

aluguel. Em seguida o Presidente comentou

Prefeitura tem que avaliar muito bem a venda

porém, os moradores possuíam laudo que o

família não tinha condições de fazer o muro devido ao alto custo.

defesa civil, disse que o terreno carece de um investimento alto na execução 

pois, pode ocorrer de venderem o lote e trazerem problemas futuros para a prefeitura. 

Pereira lembrou que fazia parte da defesa civil quando a prefeitura comprou o terreno, e que 
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o mais rápido possível para votação. Com a palavra o Vereador Fernando Pereira 

, cumprimentou todos, e relatou que os projetos serão analisados pelas 

que a desafetação do terreno será de grande importância, pois os recursos serão 

loteamento Oraida de Melo II. Que desde o inicio da gestão, estão lutando para conseguir 

aguarda os projetos para serem votados. Após o Vereador Evair Pereira, relatou 

e posteriormente aprovados. Informou que o Sr. Januário

rocurou o Executivo, e informou que foi feito um 

zado mais um horário de ônibus no trajeto Fortaleza/Passos, o qual sairá de 

da manhã, de segunda a sexta-feira, além de a empresa 

implantar horário de retorno de Passos para Fortaleza às 18:00 horas

Dito pelo vereador que com estes horários estarão ajudando a população fortalezense que trabalha em 

já encaminhou para a SETOP o relatório do novo horário,

ser iniciado o mais rápido possível.  Lembrado pelo Vereador Ernane Moreira que

luta de todos os vereadores, Executivo e da população

um horário também nos finais de semana. O vereador Marcio Andrade 

a empresa Cisne faça um pacote de passagens com valor mais baixo aos trabalhadores, 

garantir que todos estes trabalhadores comprem o pacote

transporte e deixem de pegar carona. Esclarecido pelo vereador Evair que o Sr. Januário falou com a prefeita 

, visando verificar quantas pessoas fazem uso contínuo do transporte para que seja feito 

preço de passagem mais acessível às mesmas. O vereador Márcio sugeriu também que fosse feita reunião 

entre a empresa cisne e as pessoas que utilizam o transporte visando resolver a questão do pacote de 

o pelo vereador Ernane que o melhor primeiramente seria iniciar o novo horário, 

forma terão mais forças para solicitarem o pacote. Dando continuidade o Vereador Ernane

que os projetos serão analisados para serem votados, disse que será muito importante a desafetação do 

to da infra-estrutura do loteamento. Relatou que hoje a população se 

e dificuldade em pagar aluguel e por isso, muitos estão voltando para zona rural. 

e o terreno citado no projeto de lei nº 14 é ocioso e a venda irá ajudar muitas pessoas a sair do 

comentou que realmente  o terreno está ocioso para o Município, poré

iar muito bem a venda, porque o mesmo foi comprado pela administração passada, 

es possuíam laudo que o terreno precisava da construção de um muro de arrimo, e a 

zer o muro devido ao alto custo. Relatou que o terreno

, disse que o terreno carece de um investimento alto na execução da obra e devem tomar cuidado

pois, pode ocorrer de venderem o lote e trazerem problemas futuros para a prefeitura. 

da defesa civil quando a prefeitura comprou o terreno, e que 
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o Vereador Fernando Pereira 

e os projetos serão analisados pelas 

que a desafetação do terreno será de grande importância, pois os recursos serão 

ão lutando para conseguir 

o Vereador Evair Pereira, relatou 

o Sr. Januário representante da 

 acordo com a Votorantim 

no trajeto Fortaleza/Passos, o qual sairá de 

a empresa estar estudando a 

s 18:00 horas nestes mesmos dias. 

Dito pelo vereador que com estes horários estarão ajudando a população fortalezense que trabalha em 

relatório do novo horário, devendo o 

Vereador Ernane Moreira que esta conquista 

o. Relatou que se houver 

vereador Marcio Andrade 

a empresa Cisne faça um pacote de passagens com valor mais baixo aos trabalhadores, devido ao 

trabalhadores comprem o pacote, façam o uso do 

Esclarecido pelo vereador Evair que o Sr. Januário falou com a prefeita 

tínuo do transporte para que seja feito 

O vereador Márcio sugeriu também que fosse feita reunião 

entre a empresa cisne e as pessoas que utilizam o transporte visando resolver a questão do pacote de 

o melhor primeiramente seria iniciar o novo horário, pois, desta 

Vereador Ernane Moreira relatou 

ue será muito importante a desafetação do 

elatou que hoje a população se 

estão voltando para zona rural. 

e a venda irá ajudar muitas pessoas a sair do 

tá ocioso para o Município, porém, a 

pela administração passada, 

precisava da construção de um muro de arrimo, e a 

terreno foi interditado pela 

da obra e devem tomar cuidado, 

pois, pode ocorrer de venderem o lote e trazerem problemas futuros para a prefeitura. O vereador Fernando 

da defesa civil quando a prefeitura comprou o terreno, e que foi detectado 
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problemas sérios que poderiam afetar até a

expor no edital de leilão as necessidades do terreno antes de efetuar sua ve

futuros. Após, o Vereador Aparecido Amaral disse que os projetos 

votados. Em seguida o Vereador Wilson Pereira

devido a dificuldade pela qual está passando o Município

de a empresa Cisne disponibilizar mais um horário de 

solicitou  fosse feito ofício agradecendo a empresa cisne, por 

embora seja obrigação da empresa. Apó

palavra o Vereador Adenilson Queiroz

Sobre a devolução de parte dos recursos da Câmara para prefeitura, 

acredita que será possível, devido os recursos serem usados p

ofício de agradecimento aos organizadores do evento rea

atende a toda comunidade de Fortaleza de Minas e região.

da comunidade do silêncio parabenizando por

vereador Evair Pereira, que talvez por estar em período Eleitoral, os ofícios 

ser feitos, porque podem acarretar problemas para os candidatos, então ficou decidido que o setor jurídico 

irá avaliar se os mesmos são possíveis

Marcio Andrade relatando que conforme informado pela Prefeita, a prefeitura entrou com uma ação para 

retornar o funcionamento dos serviços de Raio X

ao tempo que ficou parado. O vereador Fernando Pereira disse que foi votado um projeto, alterando a 

de assumir para assumir a presidência da C

mais votado e gostaria que essa regra voltasse a ser usada.

orgânica, que a  somente foi alterado o sistema de

seja analisada a possibilidade  de o presidente

dois em dois anos. Respondido pelo Presidente que a questão será analisada.

para o grande expediente passou-se a 

comissões permanentes da Câmara. Não há requerimentos a serem votados na ordem do dia. Informado pelo 

Presidente que o ofício do Tribunal de Contas será encaminhado para a Prefeita, e no prazo de 

prestação de contas poderá ser votada

eleições, devido alguns colegas estarem concorrendo ao pleito Municipal

segunda reunião ordinária do mês de 

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

vereadores presentes.   
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iam afetar até as construções da parte inferior. Relatou que a Prefeitura deve 

as necessidades do terreno antes de efetuar sua venda

o Vereador Aparecido Amaral disse que os projetos em trâmite serão analisados para serem 

votados. Em seguida o Vereador Wilson Pereira disse que as obras do loteamento serão feitas passo a

qual está passando o Município. Salientou que é uma grande vitória de todos

a empresa Cisne disponibilizar mais um horário de ônibus para atender a deman

cio agradecendo a empresa cisne, por atender a solicitação de toda população, 

a seja obrigação da empresa. Após acordo o ofício tornou-se de autoria do plenário

o Vereador Adenilson Queiroz, falou que os projetos serão analisados e votados

ução de parte dos recursos da Câmara para prefeitura, disse que o Presidente deve avaliar,

acredita que será possível, devido os recursos serem usados para a área da saúde. 

ofício de agradecimento aos organizadores do evento realizado em prol do Hospital do C

de Fortaleza de Minas e região. Fez também ofício para

e do silêncio parabenizando por evento realizado na barraca de festas

vereador Evair Pereira, que talvez por estar em período Eleitoral, os ofícios de agradecimento não 

, porque podem acarretar problemas para os candidatos, então ficou decidido que o setor jurídico 

eis, do contrário, serão retirados. Usou novamente a palavra o

que conforme informado pela Prefeita, a prefeitura entrou com uma ação para 

retornar o funcionamento dos serviços de Raio X, porém, o aparelho terá que passar 

ao tempo que ficou parado. O vereador Fernando Pereira disse que foi votado um projeto, alterando a 

de assumir para assumir a presidência da Casa. Disse que antes quem assumia a presidência 

que essa regra voltasse a ser usada. O Presidente ressaltou que isso consta na 

orgânica, que a  somente foi alterado o sistema de votação. O vereador pediu ao assessor jurídico para que 

o presidente ser o vereador mais votado, ou então

Respondido pelo Presidente que a questão será analisada. Não havendo m

se a ORDEM DO DIA: Os projetos de Lei em pauta, foram encaminhados as 

Não há requerimentos a serem votados na ordem do dia. Informado pelo 

Presidente que o ofício do Tribunal de Contas será encaminhado para a Prefeita, e no prazo de 

prestação de contas poderá ser votada. Salientou que projeto de Lei da LOA deverá ser votado após as 

eleições, devido alguns colegas estarem concorrendo ao pleito Municipal. O 

do mês de setembro, a realizar-se no dia 12, às 19:00 horas.

encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 
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elatou que a Prefeitura deve 

nda, para evitar problemas 

serão analisados para serem 

disse que as obras do loteamento serão feitas passo a passo, 

alientou que é uma grande vitória de todos o fato 

para atender a demanda da população, 

atender a solicitação de toda população, 

se de autoria do plenário. No uso da 

, falou que os projetos serão analisados e votados posteriormente. 

disse que o Presidente deve avaliar, e 

. Solicitou que fosse feito 

lizado em prol do Hospital do Câncer, que 

também ofício para os representantes 

na barraca de festas. Enfatizado pelo 

de agradecimento não deveriam 

, porque podem acarretar problemas para os candidatos, então ficou decidido que o setor jurídico 

Usou novamente a palavra o vereador 

que conforme informado pela Prefeita, a prefeitura entrou com uma ação para 

terá que passar por manutenção devido 

ao tempo que ficou parado. O vereador Fernando Pereira disse que foi votado um projeto, alterando a forma 

quem assumia a presidência era o Vereador 

Presidente ressaltou que isso consta na Lei 

assessor jurídico para que 

mais votado, ou então, que presidência seja de 

Não havendo mais assuntos 

em pauta, foram encaminhados as 

Não há requerimentos a serem votados na ordem do dia. Informado pelo 

Presidente que o ofício do Tribunal de Contas será encaminhado para a Prefeita, e no prazo de vinte dias, a 

e projeto de Lei da LOA deverá ser votado após as 

 Presidente convoca para 

às 19:00 horas. Nada mais a tratar foi 

ovada será assinada pelos 


