
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 06 DE MAIO DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e vinte, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do Nascimento 
(PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos 
Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (MDB), e  
Welington dos Reis dos Santos (MDB). Antes de iniciar o pequeno expediente o Presidente 
cumprimentou todos os presentes, aos ouvintes da rádio difusora e aos que acompanham a 
sessão pelas redes sociais. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte 
pauta: Informado pelo Presidente: 1 - que estavam sobre as mesas comunicado da Câmara dos 
deputados referente a recursos do orçamento da União aos municípios; 2 - que também estavam 
sobre as mesas convite para celebrar os vinte e cinco anos de ordenação do Padre Geraldo 
Benjamin no dia 20/05 às 19:00 horas na Igreja Matriz de Fortaleza de Minas, e convite da 
Câmara Municipal de Três Corações para reunião técnica "Discussão de Propostas de Políticas 
Públicas Sobre Álcool e Drogas", no dia 16/05 às 19:00 horas no Plenário da referida Câmara; 3 - 
que estava exposta no mural de avisos da Câmara, nova numeração de decreto do executivo 
municipal. Questionado pelo Presidente: se os vereadores já analisaram a minuta do Projeto de 
Lei que "Disciplina a concessão de honrarias municipais, estabelece limitações e procedimentos a 
serem observados e dá outras providências".  Comunicado pelo Presidente: que estavam sobre 
as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O 
PRESIDENTE, parabenizou o diretor do departamento de esportes, a servidora Juliana Vidigal e 
os demais organizadores do evento ocorrido no Estádio Tio Veio. Disse ter sido muito bom, que é 
um evento para que as pessoas do município possam participar. Ato contínuo fez requerimento 
ao executivo requerendo a construção de banheiros públicos no Estádio Tio Veio, 
especificamente próximo ao muro do lado esquerdo da saída, ou seja, do lado oposto ao 
cemitério, pois, está muito difícil especialmente para as mulheres terem que sair de onde 
estão e ir ao banheiro do vestiário. Em aparte o vereador Marcio Andrade informou ter feito 
requerimento neste sentido por duas ou três vezes, que no último requerimento encaminhado foi 
citado também pelo vereador Helio Justino a construção de calçada em determinado trecho do 
Estádio, tendo o prefeito respondido que a construção da referida calçada já é um pedido do 
diretor do departamento de esportes, obra esta que em breve será feita, já a construção dos 
banheiros, não poderá ser feita agora. Questionou como o local foi liberado sendo que não tem 
nem banheiro para uso da população que prestigia os jogos, pois, os vestiários ficam fechados. 
Ainda com a palavra o PRESIDENTE relatou que esteve presente no local e teve o prazer de 
jogar com alguns atletas mais antigos de Fortaleza, e está vendo que há alguns dias o diretor do 
departamento de esportes, Ernane Dias está se empenhando visando legalizar o espaço. Disse 
que as vezes falto algo, que não está fazendo cobranças, mas, várias pessoas conversaram com 
o mesmo relatando que os banheiros devem ser feitos assim como os eventos realizados, pois, é 
uma forma de diversão aos domingos para a população. Mas, a reclamação é de que faltou ao 
menos um banheiro feminino. Dito pelo vereador Marcio Andrade que devem ser construídos 
banheiros para os dois sexos. Diante dos esclarecimentos do vereador Marcio Andrade sobre 
a impossibilidade de construção de banheiros públicos no Estádio em questão, o 
Presidente retirou o requerimento acima. Tendo o Presidente relatado que fala em reunião o 
que a população pede, mas, gostaria de deixar claro que o chefe do setor de esportes tem 
trabalhado muito para deixar o Estádio da melhor forma possível para a realização do 
campeonato. Citou nomes dos outros colaboradores e disse que a situação é realmente 
complicada, visto que há alguns detalhes que precisam consertar. Em seguida o Presidente 
comunicou que há alguns dias esteve junto do prefeito no DER de Passos, tendo em vista reunião 
agendada anteriormente através do deputado Emidinho Madeira. Disse ter sido bem atendido e 
com muita educação, tendo o representante do órgão informado ao prefeito que irá fazer o 



possível para tentar conseguir algo no sentido de amenizar os acidentes que ocorrem na MG050 
entrada para Fortaleza de Minas, até que ocorra a duplicação da referida rodovia. Dito pelo 
representante do DER que o mesmo não sabe porque até o momento as obras não foram 
iniciadas, mas, já está tudo preparado para fazer a duplicação até no aeroporto. Tendo o referido 
representante dito que tanto o Presidente quanto o prefeito poderiam ficar sossegados que iria 
buscar informações de como está o andamento desta duplicação e se observar que irá demorar, 
irá verificar o que poderá ser feito para amenizar os acidentes.  O Presidente informou que 
segundo o representante do DER este é um pedido desde o mandato da ex-prefeito Neli Leão, e 
que há tempos existem pedidos neste sentido. Quanto a entrada do local conhecido com "Água 
Azul", também na MG 050, o Presidente disse que esclareceu que não é município de Fortaleza, 
mas, praticamente só moradores do município de Fortaleza que usam o trecho. Tendo o 
representante do DER dito que anteriormente já esteve no local a pedido deste Presidente, e que 
irá rever a situação quanto ao que pode ser feito, visto que a obra neste local é mais simples do 
que a obra de entrada para Fortaleza de Minas, pois, entende que uma extensão de 
manilhamento e aterro já ajudam. Dito ao final pelo Presidente que gostaria de deixar os 
vereadores cientes pois, caso sejam questionados, já existe uma resposta. No decorrer da 
reunião, antes de dar a palavra ao vereador Denílson Nascimento o Presidente fez uso da palavra 
para informar que na data anterior foi questionado sobre os convites para o evento de 
reinauguração do Estádio conforme dito pelos vereadores Evair e Marcio, e este Presidente ouviu 
do diretor do departamento de esportes que estes convites serão feitos para o dia da final do 
campeonato, dia este da entrega dos troféus. Deixou claro que não está defendendo ninguém. Em 
relação ao concurso público, disse que já falou com o prefeito o qual relatou que sua intenção é 
de fazer em 2020 e que se pudesse até deixaria para depois, mas, como vem ocorrendo muitas 
mudanças de promotor da comarca, está havendo divergências, pois, uns concordam e outros 
não, e com isso, o prefeito já foi notificado por duas vezes para realizar o concurso público até 
julho de 2019, porém, o prefeito irá se reunir com o promotor mais uma vez para tentar conversar 
para não fazerem o referido concurso, afirmando ao mesmo que o município não tem condições 
para isso. Comentou que o prefeito iria fazer processo seletivo, porém, resolveu aguardar por que 
se tiver que fazer o concurso público, não fará o processo. Quanto ao apoio de deputados 
discutido nesta reunião, o Presidente relatou que desde o início deste mandato falou que a 
responsabilidade dos deputados Cássio Soares e Emidinho Madeira para com os municípios iriam 
dobrar, porque foram majoritários por dois mandatos consecutivos e até então não tinham 
mostrado para que vieram, e na opinião do Presidente tais deputados devem se empenhar ao 
máximo, principalmente porque precisam ser fiéis aos votos que tiveram. Dito pelo vereador 
Marcio Andrade que posteriormente os vereadores poderiam lhe relembrar, desta conversa, pois, 
pode ser que na final do campeonato estejam presentes deputados diferentes dos que 
conseguiram o recurso, e por isso, não foi feita festa no início, para fazer no final porque aí as 
vezes a agenda permite a vinda do deputado. Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA, 
que de antemão fez requerimento com a participação do Presidente e dos vereadores 
Danilo Oliveira, Marcio Andrade e Welington Santos, ao executivo, uma vez que existe 
convênio firmado com o município de Passos, requerendo seja verificada a possibilidade 
de deslocar máquina para a Rodovia sentido Passos, mais precisamente, no KM de entrada 
para a propriedade do Sr. Altair Ferreira, para que possa ser removida terra que desce para 
o asfalto. Requer que além de removida, seja feito trabalho de forma a sanar o problema e 
acabe com o risco de acidentes graves no local, especialmente em dias chuvosos. Requer 
ainda, seja feito contato com o prefeito de Passos, e em acordo o mesmo forneça as 
manilhas e o município de Fortaleza forneça as máquinas necessárias para fazer 
manilhamento e desta forma a água não chegará ao asfalto. Tendo o vereador salientado 
que quem faz uso da estrada são cidadãos fortalezenses. Dito pelo Presidente que no dia da 
reunião no DER, ao chegar próximo deste local o prefeito reduziu a velocidade do veículo devido 
as fortes chuvas, excesso de água e terra na pista. Após disse ter sido procurado pelo Sr. 
Geraldo, conhecido como "Quati", morador da Rua Juca Viana, o qual relatou que pela segunda 
vez o serviço de operação tapa buracos não é feito em sua rua, ou, quando o serviço é feito, 



ocorre de parar próximo de sua residência deixando de tapar alguns buracos no local. Tendo o 
cidadão questionado o que será que tinham contra a pessoa dele. O vereador Evair fez 
requerimento ao executivo requerendo sejam feitos os esforços necessários e finalize as 
obras de tapa buracos na Rua Juca Viana, local de residência do Sr. Geraldo, visto que foi 
verificado por este vereador que somente em frente a casa deste cidadão é que ficaram 
buracos sem serem tapados.  Quanto aos casos de dengue, o vereador Evair relatou que o 
problema assola vários municípios e que teve a infelicidade de assistir pela EPTV que Fortaleza 
de Minas conseguiu atingir o terceiro lugar no Sul de Minas. Enfatizou que isso é triste para o 
município que conta com setenta e um casos de dengue, lembrando que isso o mesmo ouviu 
através dos canais de televisão há uns quinze dias. Salientou que isso é preocupante e que mais 
uma  vez gostaria de reforçar junto ao prefeito que mantenha os locais públicos limpos, livres de 
mato, em especial a Avenida onde há coqueiros plantados e suas folhas quando caem acumulam 
água. Solicitou que o serviço seja feito periodicamente, pois, este número alarmante vem de um 
certo desleixo, não pela parte da saúde, pois, é possível ver os responsáveis visitando casas e 
fazendo seu trabalho, mas, se o órgão público não limpar o que é de sua responsabilidade, o foco 
irá crescer nestes locais.Lembrando que não adianta cobrar dos cidadãos que possuem 
residências e terrenos se não fizerem sua obrigação. Salientou que este número negativo deve 
ser reduzido, pois, o município quer ficar em terceiro lugar só que em pontos positivos. Em relação 
ao Estádio Tio Veio, disse que fica emocionado porque brincou no local por muito tempo, e ver o 
mesmo ser reativado é muito bom, e diante disso devem valorizar e parabenizar àquelas pessoas 
que fizeram com que isso pudesse ser realidade e o Estádio esteja servindo a todos, o que é 
muito bom, pois, aos domingos as pessoas podem ir ao campo. Pediu permissão ao vereador 
Helio Justino do PR para fazer ofício ao ex-deputado Aelton Freitas, responsável pela 
indicação do recurso em 2016, que possibilitou a reforma do Estádio Tio Veio, bem como 
agradecendo pelo recebimento de ambulâncias. Estendeu o ofício referente a reforma de tal 
Estádio a ex-prefeita Neli Leão que a época estava a frente da prefeitura e que tinha este 
projeto de reforma. E também aos Srs. Fabiano Baquião e Oberdan Parreira Neto, 
respectivamente presidente do PR, e membro do referido partido, os quais foram peças 
chaves na conquista desta verba. Após acordo os ofícios foram expedido em nome do 
Plenário. Tendo o vereador Evair Pereira dito que devem se lembrar do velho ditado que diz:"dê a 
Cesar o que é de Cesar". Informou ter achado enorme falta de respeito por parte da administração 
atual e demais lideranças, pois, nem se quer ouve convite ao Sr. Aelton Freitas, que seria 
importantíssimo, e caso o mesmo não pudesse estar presente, iria mencionar que o presidente do 
partido no município iria representá-lo. Comentou que devem se lembrar de quem ajudou, pois, 
agora o Sr. Aelton não está no poder, mas, pode voltar, lembrando que o que o ex-deputado fez 
por Fortaleza não foi somente o envio de recursos para reforma do campo, e sinceramente ficou 
entristecido de ver as pessoas querem se aproveitar das oportunidades. Disse que falar quem 
realmente fez é uma questão de respeito e educação, e isso faltou e ficou muito feio. Citou o caso 
do vereador Marcio Andrade que através do ex-deputado Carlos Melles conseguiu recursos ao 
município e para o vereador Evair é importante se lembrar, parabenizar e agradecer. Dito que 
quando houver oportunidade o Sr. Carlos Melles deve ser convidado a visitar o município para ver 
a aquisição feita através de seu apoio. Enfatizou que foram injetados no Estádio o valor de 
duzentos e cinquenta e dois mil reais, e que o ex-deputado Aelton Freitas poderia ter 
encaminhado esta verba para uma cidade com maior número de habitantes. Relatou que as vezes 
é criticado por falar muito, mas, o que fala é verdade, pois, procura sempre trazer a verdade, pois, 
as vezes se fosse outro deputado que tivesse conseguido o recurso todos poderiam ter certeza 
que o mesmo estaria dentro do campo fazendo discurso, e por isso, o vereador acha que foi uma 
covardia muito grande. Relatou que o povo fortalezense não tem culpa, que o Estádio está lá 
pelas pessoas que lutaram para que a reforma fosse feita. Que o prefeito tem seu mérito por ter 
sido o mesmo que concluiu a obra, mesmo tendo demorado dois anos e meio. Após o vereador 
Evair Pereira disse que lutam tanto para que o asfalto entre Fortaleza e Jacuí seja construído, que 
isso é um sonho de todos, mas, que gostaria de lamentar porque nas redes sociais foi possível ver 
uma publicação do deputado Emidinho Madeira o qual se pronunciou relatando que está 



conseguindo asfaltamento para diversas cidades da região. Questionou se talvez seria falta do 
envio de algum projeto, e então, deveriam cobrar este envio do órgão responsável. O vereador 
disse entender que o poder executivo já deveria ter cobrado isso do deputado, mas, o vereador 
acha que nem precisaria desta cobrança, pois, não é possível que o deputado Emidinho Madeira 
não tenha trafegado pela estrada Fortaleza/Jacuí. Comentou que de acordo com a fala do 
deputado o mesmo conseguiu asfaltamento para todas as cidades da região. Tendo o vereador 
Evair Pereira feito ofício ao deputado Emidinho Madeira que no próximo ano inclua o 
município de Fortaleza de Minas nos projetos e na rota de construção de asfalto, visando a 
construção de asfalto na estrada que liga Fortaleza a Jacuí, conforme vem sendo feito nas 
cidades vizinhas. E desta forma iria fazer valer a grande votação que o deputado teve no 
município, pois, o povo confiou no mesmo. Relatou que prefere entender que isso foi um 
esquecimento do deputado, mas, que como ainda tem uma longa caminhada como deputado, que 
o mesmo traga aos fortalezenses a alegria de ver esta estrada asfaltada. Ao final o vereador Evair 
Pereira frisou que o prefeito possa construir no Estádio Tio Veio aos menos os dois banheiros 
citados pelo Presidente da Câmara, pois, o que houve no local foi uma reinauguração, que apesar 
de no convite estar escrito inauguração, para o vereador isso ocorreu quando o mesmo nem era 
nascido. Citou a época da inauguração e  em meados de 89 ou 90 foi feita reinauguração onde 
estavam presentes todos os envolvidos anteriormente que fizeram grande serviço neste campo e 
isso sim foi um acontecimento digno de parabenizar. Se lembrou que o campo foi referência 
regional, foi feita uma transformação neste Estádio, e que por fim agora foi feita uma nova 
reinauguração e por isso gostaria de deixar claro que a inauguração ocorreu há muitos anos.  
Sobre a fala do Presidente em relação a convidar o ex-deputado Aelton Freitas, a ex-prefeita Neli 
Leão e os representantes do PR em Fortaleza para a final do campeonato, o vereador entende 
que esta é uma forma de tentar remendar, pois, acha que o que realmente vale é o dia da 
reinauguração. Que podem até tentar remendar politicamente mas o vereador acha que não fará 
diferença. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, comentou que 
em relação a minuta de projeto de lei citada pelo Presidente, analisou o documento, porém, os 
vereadores ficaram de agendar reunião após pedido do referido Presidente, visando discutir se o 
projeto será apresentado da forma como está ou se haverá mudanças. Relatou que tem algumas 
mudanças para propor, pediu fosse agendada reunião ao menos para as dezoito horas antes da 
reunião ordinária porque senão não dá tempo de discutir todos os pontos. Sugeriu ainda que a 
reunião seja agendada para outro dia da semana, pois, desta forma podem agendar para mais 
tarde e contar com a participação de todos os vereadores. Ao final das discussões ficou 
agendada reunião das comissões para o dia 13/05 às 18:00 horas no plenarinho da Câmara 
para discutir sobre a minuta acima citada. Após fez ofício ao executivo para que em contato 
com o Presidente da Câmara, e após verificada a possibilidade e legalidade, fosse feita 
devolução financeira antecipada pela Câmara ao executivo, para a construção de banheiros 
públicos, masculino e feminino no Estádio Tio Veio. Sugere seja devolvido o valor de dez 
mil reais, o qual seria suficiente para tal construção, tendo em vista não ser uma obra de 
alto custo. Enfatizou que esta construção será boa, pois, o local irá reunir os fortalezenses para 
momentos de diversão e lazer. Esclarecido pelo vereador Marcio Andrade que todos sabem que a 
devolução antecipada dos recursos da Câmara não pode estar atrelada a uma obra, mas, podem 
fazer acordo e se o prefeito se comprometer em construir e também afirmar que não há recurso 
do município para isso, o Presidente devolve o recurso para  a prefeitura, que o prefeito use onde 
achar necessário, mas, que pelo menos faça os banheiros em questão. Dando continuidade o 
Presidente questionou ao vereador Helio Justino se o mesmo têm informações se ainda irá chegar 
mais recursos para a obra de reforma do Estádio, respondido que não, que o último valor que 
faltava chegar era de setenta e três mil reais. Em relação a construção de trevo na Rodovia 
MG050, entrada para Fortaleza de Minas, o vereador lembrou a todos que foram feitos ofícios 
neste sentido a vários deputados que foram votados no município, e que foi muito importante, 
porque alguns deputados já responderam informando que entraram em contato com o órgão 
responsável, ou seja, mandaram ofício e desta forma fortalece o pedido, e que a resposta de 
alguns deputados é que a obra irá começar no segundo semestre de 2019, tendo sido esta 



também a resposta da Concessionária Nascentes das Gerais. Em relação a reinauguração do 
Estádio Tio Veio disse que não foi esquecimento o fato de não ter convidado algumas pessoas, 
porque anteriormente conversou com o vice-prefeito que também é o diretor do departamento de 
esportes e questionou se já haviam convidado o ex-deputado Aelton Freitas, o Sr. Fabiano 
Baquião e demais representantes do PR, assim como, a ex-prefeita Neli Leão para participar do 
evento. Relatou que fica triste porque as pessoas não valorizam o que os outros fizeram, e devem 
falar a verdade, pois, o recurso veio através da parceria que houve entre os representantes do  
PR de Fortaleza, Srs. Fabiano Baquião, Oberdan Parreira, o ex-deputado Aelton Freitas e a ex-
prefeita Neli Leão. Se lembrou que na época desta parceria o atual prefeito era vereador, e agora 
poderia simplesmente reconhecer e convidá-los a participar do evento. Em seguida relatou que 
em conversa com o colega Gabriel Queiroz, disse que ficaram bastante chateados com o tipo de 
evento que foi feito para a reinauguração. Disse que o prefeito gosta de colocar som na praça, e 
fazer algumas coisas, mas, lá no Estádio que poderia ter colocado som para animar e chamar as 
pessoas para prestigiar os jogos, foi feito evento simples, e nesta reinauguração o prefeito deveria 
ter convidado dois times do município para reinaugurar o gramado, e isso não aconteceu porque 
foram chamados dois times de outras cidades e sem nenhuma festividade conforme estava se 
prometendo para aquele dia. Comentou que ficou chateado pela questão de não terem valorizado 
o evento como deveria e também de não ter valorizado quem conseguiu os recursos para a obra 
de reforma. Lembrando que o prefeito teve sua parcela de privilégio visto ter sido o executor, 
porém, deveria ter valorizado também quem conseguiu o recurso. Enfatizou que achou feia esta 
atitude, porém, respeita. Após foi feito requerimento do vereador Marcio Andrade com 
participação do vereador Evair Pereira ao executivo, requerendo que interceda junto ao 
Conselho do Patrimônio Cultural, junto ao proprietário e a família responsável para incluir a 
área das chaminés e fornos da antiga cerâmica como Patrimônio Cultural do município de 
Fortaleza de Minas. Requer que este espaço seja adquirido de forma amigável ou através 
de desapropriação. Justificando que já que estão fazendo mapeamento de área do município em 
relação a cultura que fosse feito o solicitado no requerimento, visto que a cerâmica deu muitos 
empregos e tratou de muitas famílias de Fortaleza, inclusive pais que formaram seus filhos 
trabalhando na enxada naquele local. Comentou que a cerâmica faz parte da história do município 
e que se isso for possível a prefeitura poderá usar máquinas para limpeza do espaço até o asfalto, 
colocar brita e desta forma poderão mostrar inclusive para os filhos que antigamente aquele local 
era o que mais gerava empregos.Na sequência o vereador Marcio Andrade fez requerimento 
ao executivo requerendo seja reavaliada a questão dos PPP's de todos os servidores 
públicos municipais, visto que de vários servidores estão necessitando de reavaliação, 
visando melhorar as condições dos mesmos. Requer seja contratada empresa para fazer o 
perfil profissiográfico previdenciário visando regularizar a situação para que os servidores 
municipais não fiquem prejudicados no momento de se aposentar.  Citou como exemplos os 
servidores do PSF em que os PPP's estão fora da realidade dos trabalhos realizados pelos 
mesmos. Disse que há servidores que trabalham com sangue, com material cortante, recebe 
insalubridade e o PPP dos mesmos diz que apenas dá assistência a palestras, cursos e etc, e 
nestes casos os servidores têm que entrar na justiça e haverá demora e por isso, gostaria que o 
prefeito regularizasse a situação.  O vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo 
requerendo que na medida do possível seja feita a manutenção da estrada do Bairro Alves 
sentido Bairro Perobas, visto que a situação está crítica. Após agradeceu ao prefeito por 
atendido solicitação da Câmara, tendo sido construída rampa de acesso a cadeirantes no velório 
municipal. Disse que já melhorou um pouco, mas, que falta muito para melhorar o local, porém, a 
referida construção já é um início. Em relação a questão da dengue dita pelo colega Evair, o 
vereador Marcio lamentou a situação e disse que sabe que estão trabalhando visando melhorar. 
Em seguida relatou que foi iniciada por grupo de pessoas que estavam fazendo curso 
possivelmente do SENAR, a construção de uma sala de fisioterapia no PSF e logo as atividades 
foram cessadas. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo requerendo seja dada 
continuidade na referida construção visando atender os pacientes com maior tranquilidade 
e espaço. Sobre o novo loteamento o vereador disse ter recebido resposta de requerimento sobre 



negociação com a promotoria para dar continuidade nas obras, tendo sido respondido pelo 
executivo que já foi concluída e que já estão em processo de licitação para construção de meio fio 
do loteamento e por isso gostaria de agradecer ao prefeito por atender a solicitação, porém, 
gostaria de lembrar ao mesmo da necessidade de dar manutenção  na parte de drenagem fluvial 
do referido loteamento, visto que há bueiros sem tampa e estão ficando cheios de terra e entulhos 
de madeira, e se permanecer assim, os mesmos serão entupidos e a situação ficará pior. 
Agradeceu ao executivo também por ter executado a pintura da frente da Policlínica Municipal. 
Disse que foi uma pena ter pintado somente a frente, visto que do lado de dentro é onde precisa 
ser melhorado e isso não aconteceu. Tendo o prefeito dito também que o toldo será colocado na 
porta da frente da Policlínica conforme solicitado pelos vereadores, e por isso, gostaria de 
agradecer ao prefeito por concordar com os pedidos do legislativo a atender as referidas 
solicitações. Quanto a solicitação de construção de pista de caminhada, disse que gostaria de 
lamentar visto resposta do prefeito de que não irá construir a mesma, e para o vereador o 
executivo não está preocupado com as pessoas que praticam este exercício. O vereador relatou 
que esta construção não é cara, o local já existe, não é necessário mudar nada, bastando apenas 
finalizar o que já foi dado início e iluminar tal local, a qual poderá ser trazida do campo de futebol. 
Após agradeceu ao executivo visto ter respondido requerimento de sua autoria com participação 
do colega Danilo Oliveira, tendo o prefeito relatado que será instalado aquecedor nas piscinas, 
pois, desta forma no inverno os cidadãos poderão continuar fazendo aulas de hidroginástica. Em 
seguida o vereador Marcio Andrade com a participação do vereador Evair Pereira fez 
requerimento ao executivo requerendo informações sobre a realização de concurso público 
no município ainda em 2019, visto vários comentários de que será realizado o referido 
concurso. Em caso afirmativo, requer informações das providências tomadas para tal 
realização. Tendo o vereador Evair Pereira dito que fica com vergonha porque as pessoas estão 
questionando sobre o assunto, visto que segundo os cidadãos o prefeito está falando sobre a 
questão, então, não custa nada o executivo encaminhar informações à Câmara quanto sua 
intenção de fazer concurso público. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade relatou que o 
executivo encaminhou documento ao mesmo referente ao índice da folha de pagamento de março 
de 2017 até a data atual, e o total dos últimos doze meses está crescendo exponencialmente, na 
casa de cinquenta e dois quase cinquenta e três por cento, e ainda existe a possibilidade de fazer 
concurso público. O vereador se lembrou que em reunião na Câmara o prefeito disse aos 
vereadores que havia sido feito TAC com a promotoria para 2020, mas, que a intenção seria não 
fazer o concurso e jogar para frente, visto que o município não tem recurso financeiro para a 
realização do concurso público e por isso, o vereador ficou muito surpreso quando ouviu 
comentários de que em junho será lançado edital do concurso em questão, lembrando que esta 
informação se dá visto que o prefeito comentou isso em alguns lugares.  Relatou que seu 
requerimento se dá visto que para os vereadores o prefeito fala de uma forma e para as pessoas 
fala de jeito diferente. Salientou que a Câmara necessita ter este tipo de informação, tendo 
questionado onde está o companheirismo.  Solicitou aos vereadores que verificassem a resposta 
enviada quanto ao gasto com pessoal, pois, o município está caminhando para uma situação bem 
complicada e se nada for feito, irá piorar. Após o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao 
executivo requerendo sejam encaminhadas cópias dos contratos administrativos firmados 
pelo município nos anos de 2017 e 2018, visto que em resposta de requerimento o prefeito 
mencionou gastos com estes contratos. Em seguida o vereador Marcio relatou que o 
prefeito fez mudanças em três fichas "destino de recursos ordinários". Fez requerimento 
com a participação do vereador Evair Pereira ao executivo requerendo fossem detalhadas 
as mudanças referentes a estes recursos ordinários, quanto ao remanejamento das fichas 
260, 267 e 268 do orçamento. Requer sejam especificados quais são estes recursos 
ordinários, em qual ficha foi incluída, bem como, informações dos motivos destas 
mudanças.  Finalizando o vereador Marcio Andrade relatou não ser contra o esporte, tanto que 
tem requerimentos de sua autoria que justificam que o mesmo sempre quer que a situação 
melhore, que não está criticando o que foi feito, mas, entende que deveriam reconhecer quem 
conseguiu o recurso e quem fez. Relatou que a população está gostando dos jogos no campo e 



que apenas falou da questão da inauguração por entender que o prefeito poderia ter feito evento 
melhor. Solicitou que o prefeito tenha mais foco e que converse com os vereadores os quais estão 
nesta Casa para ajudar e não para atrapalhar, e isso é visto quando os vereadores fazem 
requerimentos buscando informações sobre o que é necessário saber, mas, também para atender 
as solicitações do povo.  Antes de encerrar o vereador Marcio Andrade sugeriu fosse feito 
ofício do Plenário a todos os deputados estaduais e federais votados no município que 
interceda junto aos órgãos responsáveis, ao Estado e ao Governo Federal no sentido de 
conseguir recursos para as obras de asfaltamento da estrada que liga Fortaleza a Jacuí. A 
sugestão foi acatada. Tendo o Presidente solicitado que tais ofícios fossem expedidos por e-
mail, visto que os últimos encaminhados pelo correio, trouxeram despesas altas para a Câmara. O 
vereador Marcio respondeu que não haveria problema, mas, que o documento deveria ser 
escaneado com assinatura e encaminhado via e-mail. Em seguida falou o VEREADOR 
DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO sugeriu o envio de requerimento do Plenário ao 
executivo requerendo sejam adquiridos banheiros químicos que poderão ser usados em 
todos os eventos realizados pela prefeitura, bem como, utilizados no Estádio Tio Veio 
durante a realização de campeonatos até que sejam construídos banheiros públicos no 
local para uso da população. A sugestão foi acatada. O vereador Denilson informou que não 
pôde estar presente na reinauguração do Estádio, mas, conforme comentado pelos vereadores 
nesta reunião, e também por ter ouvido comentários de cidadãos que estiveram no local, 
relacionadas a falta de banheiros. Quanto ao comentário do vereador Marcio sobre a cerâmica, o 
vereador Denilson disse que a ideia é ótima, e como dito, aquele local tem muitas histórias no 
município, pois, vários pais de família, criaram seus filhos tirando o sustento daquele lugar. Disse 
saber que o município não se encontra em boas condições financeiras, mas, que o prefeito 
deveria pensar com carinho nesta possibilidade, pois, o vereador acredita que existem recursos 
específicos para a realização de tombamentos. Em aparte o vereador Evair Pereira disse que 
possivelmente com uma boa conversa com o Sr. Toninho Soares o mesmo faça doação do 
espaço citado no requerimento. Continuando o vereador Denilson Nascimento disse que poderiam 
levantar toda história do local e que o mesmo poderia também se tornar um ponto de visitação 
para alunos. Tendo o vereador Marcio Andrade dito que este pedido partiu de um munícipe que 
pediu para não ser identificado, mas, deu a sugestão e que devem sempre falar o que é verdade. 
Após o vereador Denilson Nascimento com a participação do Presidente e dos vereadores 
Helio Justino e Gabriel Queiroz, fez requerimento ao chefe do setor de máquinas 
requerendo que assim que possível seja usada a máquina motoniveladora em Rua próxima 
da residência do Sr. Orlando Ipólito, a qual faz ligação com a Rua de acesso a propriedade 
do Sr. Reginaldo Leão.  O vereador comentou que algumas pessoas compraram lotes naquele 
local e inclusive já construíram casas e há movimento, porém, a rua encontra-se muito suja. Em 
relação a construção do trevo próximo ao posto tupi o vereador relatou que esta é uma notícia 
boa, e que acredita que agora irão mesmo construir já que vários deputados responderam aos 
ofícios encaminhados pela Câmara, inclusive foi respondido também ofício encaminhado ao 
diretor da concessionária nascentes das gerais o qual disse que as obras serão iniciadas. Relatou 
que esta construção é muito importante e que todos sabem dos vários acidentes que já ocorreram 
no local e este trevo é muito válido. Em seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE 
QUEIROZ, com a participação do vereador Danilo Oliveira reiterou requerimento o qual 
requer a reforma dos banheiros públicos da Praça Central. Disse que este pedido já foi feito 
por duas vezes, que foram cobrados pela população, esteve averiguando o local e observou que 
no banheiro masculino foram arrancadas sete portas, e uma está quebrada. Que foram 
novamente procurados por algumas pessoas e ficaram de trazer o problema ao Plenário e levar 
ao conhecimento do prefeito mais uma vez. Em relação a inauguração do Estádio Tio Veio, disse 
que teve a oportunidade de participar e observar que foi uma obra bem feita, mas, falta algumas 
coisas, especialmente os banheiros públicos, uma reforma no gramado. Disse que não podem 
ficar falando porque com certeza a obra ainda está em andamento até porque a chegada do local 
está toda cheia de buracos, lembrando que estes itens não tem alto custo. Quanto a construção 
de banheiro público no Estádio, o vereador questionou se a Câmara pode fazer a devolução 



antecipada dos dez mil reais citados pelo colega Marcio Andrade visando construir os mesmos. 
Respondido pelo assessor jurídico que será feito estudo sobre esta possibilidade. Tendo o 
Presidente dito que o assessor jurídico irá avaliar porém, entende que não é permitido, mas, 
sugere que todos os vereadores se reúnam com o referido assessor para que o mesmo possa 
fazer os devidos esclarecimentos. Dito pelo vereador Gabriel Queiroz que neste caso não será a 
Câmara a executora da obra, que a Casa irá apenas se dispor de recurso antecipado do valor de 
repasse que é feito ao fim de cada ano, caso a prefeitura não tenha valor disponível para a 
referida construção. Dito ainda pelo vereador que isso seria uma abertura de crédito caso a 
prefeitura necessite. Sobre o asfaltamento da estrada sentido Jacuí, o vereador Gabriel disse que 
devem aproveitar a oportunidade que o Emidinho Madeira está na cadeira de deputado federal 
para pedir apoio. Disse que já faz mais ou menos trinta anos que este asfaltamento é cobrado 
pelas autoridades e que agora devem se empenhar junto ao referido deputado, pois, o mesmo já 
fez tantas coisas na região e o vereador acredita que se os vereadores procurarem  o mesmo e 
demonstrar interesse tal deputado não irá deixar os mesmos na mão. Em seguida o vereador 
Gabriel Queiroz disse que falou com o prefeito a respeito de mudas de café, o qual comentou que 
este é um programa para quatro anos. O vereador disse que falou ao prefeito que o município em 
sua parte rural tem  algumas carências, apesar de a iniciativa de distribuição de mudas de café ter 
sido uma ótima ideia. Relatou que sugeriu ao prefeito fossem feitas também mudas de maracujá, 
questionou se haveria possibilidade desta formação juntamente com as mudas de café, tendo o 
prefeito respondido que se os produtores tiverem interesse, que o procure e repasse a 
informação, pois, na nova formação das mudas de café se houver demanda também poderão ser 
cultivadas mudas de maracujá. Em aparte o vereador Evair Pereira disse ser uma boa ideia e 
sugeriu também o plantio de mudas de abacate tendo em vista o crescimento da produção.  Após 
o vereador Gabriel Queiroz questionou ao Presidente se a manutenção das estradas do 
Chapadão já foram finalizadas. Respondido que ainda não mais que provavelmente na próxima 
semana deve finalizar, visto que a extensão do bairro é grande, e que o trajeto das máquinas faz 
com que percam muito tempo e não é aproveitado o dia inteiro de trabalho. Lembrando também 
que está sendo feita no bairro toda a manutenção necessária e que no máximo em uma semana e 
meia acabe tudo. Dito pelo vereador Gabriel que estão torcendo para que acabem logo porque os 
vereadores estão sendo cobrados devido a falta de manutenção em outros locais. Concordando 
com o colega, o Presidente disse que o mesmo tem razão, pois, os outros bairros estão todos 
necessitando de manutenção. Após o vereador WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS relatou 
que quanto a devolução antecipada para construção de banheiro no Estádio Tio Veio, devem 
primeiramente verificar o valor do recurso que o município recebeu para tal. Que devem verificar 
porque talvez já existe processo licitatório para a construção dos banheiros, porém, não deu 
tempo de finalizar a obra. Tendo o Presidente solicitado a palavra para informar que devem 
verificar com o assessor jurídico sobre as possibilidade de fazer esta devolução financeira 
antecipada. Em relação a plantação de mudas citadas pelo vereador Gabriel, o vereador 
Welington disse que em 2018 os vereadores sugeriram de incluir junto a plantação de mudas de 
café, também a fruticultura de diversas espécies. O vereador Welington Santos questionou se foi 
apenas um comentário do colega Gabriel, respondido que sim, o vereador disse que se fosse feito 
requerimento gostaria de fazer parte, tendo mantido apenas o comentário e a informação de que 
as pessoas que tiverem interesse deverão procurar o prefeito. Dito pelo vereador Welington que a 
maioria dos produtores do chapadão buscam mudas no estado de São Paulo e produzir as mudas 
no município seria de grande vantagem. Sobre a manutenção da estrada do Bairro Chapadão, o 
vereador disse que estão fazendo um bom trabalho, mas, sua preocupação é de que não está 
sendo colocado cascalho e por isso poderão perder todo o serviço, principalmente se ocorrer 
chuva mais forte, porém, não pode negar que os trabalhos estão caminhando. Em seguida o 
vereador Welington Santos disse estar preocupado com a situação de algumas pontes do Bairro 
Chapadão, citou as que mais estão causando preocupação e disse que gostaria de fazer 
requerimento para a devida manutenção, pois, houve caso em que a máquina foi passar por uma 
das pontes e quase ocorreu uma tragédia. Em resposta o Presidente disse que já falou com o 
chefe do setor o qual ficou de visitar os locais, mas, após o término desta sessão irá falar 



novamente com o Sr. Ronaldo Leão para reforçar o pedido. Dito pelo vereador Welington que 
então irá aguardar a ação do chefe do setor e dispensa o requerimento. Na sequência o vereador 
Welington questionou ao colega Helio Justino se o mesmo irá para o Bairro Chapadão fazer a 
manutenção das margens das estradas com as roçadeiras. Respondido que está sendo feito silo 
de safrinha e assim que terminar deverá fazer a roçada das margens, provavelmente os trabalhos 
se iniciarão em uma semana e meia mais ou menos. O vereador Welington relatou ainda que em 
alguns pontos do bairro os manilhamentos nem estão funcionando e que então devem aproveitar 
a oportunidade da visita do Sr. Ronaldo ao Bairro para mostrar também este problema ao mesmo 
para que também possa ser resolvido este problema. No uso da palavra o vereador DANILO 
JUNIOR DE OLIVEIRA agradeceu ao convite do pároco da cidade para celebrar os vinte e cinco 
anos de vida sacerdotal do mesmo. Disse ser uma alegria para a comunidade participar desta 
celebração e desde já gostaria de parabenizá-lo pelas atividades que o mesmo desenvolveu 
durante estes vinte e cinco anos. Em relação ao PL nº 05 disse que na reunião anterior foi 
aprovado em primeiro turno e acredita que entrará em segunda votação nesta reunião. Citou o 
que dispõe o projeto o qual trará aos vereadores comunicação formal de todos os atos normativos 
do executivo para que os vereadores possam estar mais bem informados. Citou sobre o PL nº 07 
o qual trata de peça fundamental para determinar diretrizes, programas e metas que o município 
tem para o próximo ano. Comentou também que os vereadores estão analisando com muita 
atenção a prestação de contas do executivo municipal, nº 104.705 - exercício 2017 de 
competência do atual prefeito. Sobre a reforma dos banheiros da praça, disse que junto do colega 
Gabriel teve oportunidade de ser questionado pelo população a qual espera que estes banheiros 
possam ser adequados ao uso. Relatou que de acordo com a população, o local é um espelho do 
município, é necessária a reforma e esta obra se justifica visto a importância de receber visitantes 
de cidades vizinhas que vem a cidade prestigiar as quermesses que sempre acontecem, bem 
como, cidadãos que necessitam usar o local no dia a dia, lembrando que é feio receber as 
pessoas de maneira inadequada. Tendo solicitado que o prefeito dê a máxima prioridade nesta 
reforma visto ser uma necessidade da comunidade. Em relação a ideia do vereador Gabriel sobre 
o plantio de outros tipos de mudas, disse ser excelente e se o município puder destinar outras 
qualidades de mudas aos produtores com certeza estarão dando melhoria ao projeto de 
distribuição de mudas. Enfatizado que este projeto visa retornar o município as suas raízes na 
agricultura, pois, com a vinda da mineração vários produtores deixaram o cultivo da terra, mas, 
caso o prefeito faça a ampliação do cultivo o projeto irá contribuir muito com a agricultura. Em 
seguida solicitou o máximo empenho da diretora do departamento de saúde, bem como, do 
prefeito municipal, pois, foram postadas algumas reclamações nas redes sociais, e por isso, 
gostaria de fazer apelo, visto algumas reclamações de cidadãos da zona rural que estão 
questionando a falta de atendimento de transporte de pacientes quando solicitado. Disse que há 
relatos da comunidade que mora no meio rural, que não possuem veículo próprio e solicitou este 
serviço de transporte, mas, não foi atendido. O vereador Danilo Oliveira disse que antes de fazer 
requerimento, gostaria de fazer um apelo a diretora do departamento de saúde, Sra. Monica 
Emidio, para que a mesma possa fazer todos os esforços necessários para atender a 
comunidade. Disse que o intuito do poder público é esse, principalmente em defesa da saúde e da 
educação que são os dois pilares que sustentam a sociedade. Solicitou que a Sra. Monica possa 
dar total atenção a estes munícipes que residem na zona rural e não tem transporte próprio. Pediu 
a palavra o vereador Evair Pereira para relatar que estes cidadãos são os que mais precisam 
porque moram na zona rural não tem veículo próprio e talvez nem tenham vizinhos próximos que 
possam transportá-los, tendo dito que foi muito bom o relato do colega Danilo. Continuando o 
vereador Danilo solicitou também ao prefeito que seja dada a devida atenção a estes cidadãos 
para que os mesmos sejam atendidos. Em relação a construção do trevo na MG050, no local 
conhecido como posto tupi, entrada para Fortaleza, reforçou que isso é uma conquista para a 
comunidade e que o Sr. Jozelito Rodrigues de Castro, diretor executivo da concessionária 
nascentes das gerais, a qual administra o pedágio da referida rodovia, deu previsão, prazo de 
início das obras para o segundo semestre de 2019. Disse esperar que seja no início de 2019, e 
que no mais tardar no início de 2020, possam ver concretizado este trevo. Após parabenizou a 



todos os envolvidos e responsáveis pela execução da obra de reforma do Estádio Tio Veio. 
Informou que não pôde estar presente por ter sofrido acidente de trabalho e ter mantido repouso a 
pedido médico. Ao final agradeceu a todos os presentes e a todos os cidadãos que acompanham 
a reunião através da rádio difusora e das redes sociais.  Em seguida falou o vereador HELIO 
JUSTINO DOS SANTOS, fez requerimento ao executivo requerendo informações dos 
valores gastos na reforma do Estádio Tio Veio, discriminando itens e valores gastos 
separadamente, bem como, os serviços realizados. Em relação aos PPP's citado pelo 
vereador Marcio, o vereador Helio disse que trabalhou na prefeitura como servente por um ano e 
que perdeu na justiça, devido aos problemas relacionados ao ex-prefeito Jovani Neferson e o 
Ministério Público. Após se desculpou com os vereadores por ter citado o nome dos mesmos 
durante sua fala na reinauguração do Estádio Tio Veio. Disse ter parabenizado e agradecido todos 
os vereadores, os quais foram chamados a estar no gramado, porém, somente ele e o colega 
Reginaldo Marques se dispuseram de entrar em campo. Em relação a construção de calçada no 
referido Estádio, mais precisamente na subida da Rua São Benedito, disse que fez requerimento 
neste sentido, tendo o prefeito respondido que este foi um pedido do vice-prefeito que também é o 
diretor do departamento de esportes. Relatou que esta necessidade está praticamente na porta da 
residência do diretor mencionado, e questionou os motivos de então não ter sido construída tal 
calçada até o presente momento. Disse que o diretor de esportes por ser também vice-prefeito, 
está junto do prefeito e do engenheiro da prefeitura, e deveria ter incluído esta obra junto ao 
orçamento dos serviços de reforma do Estádio. Em relação a encaminhar ofício ao ex-deputado 
Aelton Freitas o vereador Helio disse que as ambulâncias recebidas neste mandato foi através do 
apoio do mesmo, e por isso, solicitou constasse esta questão no referido ofício.  Citou que o 
veículo Doblo recebido em 2019 também foi através do Sr. Arnaldo Silva também do PR, e disse 
que as vezes algumas pessoas de fora comenta que conseguiu algo para o município, mas, é 
importante dizer que sem a assinatura dos vereadores e do prefeito não é possível conseguir 
nada para a população. Relatou que as vezes fica sem graça de ouvir certas palavras, pois, há 
casos de pessoas que não tem o que falar e dizem que estão conseguindo benefícios para a 
cidade, mas, é bom deixar claro que sem a assinatura de vereadores e prefeito não se consegue 
nada. Solicitou que as pessoas prestem bem atenção no que fala, pois, talvez querem manchar a 
imagem dos vereadores e não é bem desta forma, pois, tudo é conseguido através do trabalho e 
honestidade. Na sequência o vereador Helio disse ter recebido reclamações de que pelo fato de 
um paciente oncológico ter chegado dez minutos adiantado no ponto de saída para Passos, uma 
determinada pessoa falou ao mesmo que ele estaria chegando muito cedo. Porém, na data do 
próximo atendimento o paciente chegou no referido ponto cinco minutos depois, inclusive estava 
levando doações ao hospital, e por causa de cinco minutos de atraso, o motorista encontrou com 
o paciente chegando na Policlínica, não parou o veículo, passando direto. O vereador Helio 
Justino questionou se não é feita lista antecipada dos pacientes que serão transportados, uma vez 
que a pessoa já está passando por tratamento complicado, e disse que esta ocorrência foi uma 
injustiça cometida. Dito pelo vereador Evair Pereira que deve haver um período de tolerância, 
visto que atrasos acontecem, ou então, fazer contato com o paciente para saber o que está 
acontecendo, etc., e se for o caso o motorista pode até passar na residência do mesmo e pegá-lo. 
Para o vereador Evair Pereira o que está faltando é controle. Ainda sobre o paciente acima citado, 
o vereador Helio Justino disse que para o mesmo voltar de Passos foi necessário esperar carona, 
e depois que isso aconteceu foi que o motorista da Policlínica voltou em Passos para buscá-lo, ou 
seja, trabalho desperdiçado. Tendo o vereador Evair Pereira dito que deve haver por parte do 
órgão público um tratamento diferenciado, mais especial. O vereador Helio Justino disse que 
devem prestar mais atenção e ter mais responsabilidades com os compromissos a serem 
cumpridos, do contrário, podem desistir do trabalho. Falou diretamente a Sra. Monica Emidio 
diretora do departamento de saúde, que caso a mesma esteja acompanhando a reunião que o 
desculpe pelas palavras, mas, como vereador não poderia deixar de falar. Ao final fez 
requerimento a diretora do departamento de saúde requerendo seja dada mais atenção aos 
pacientes oncológicos, visto que já se encontram debilitados devido ao tratamento. Que o 
motorista que os transportam aguarde alguns minutos de tolerância até que todos os 



cidadãos a serem transportados estejam no ponto de partida, e que haja controle na lista 
de pacientes. Justificando que este requerimento se faz em face de reclamações recebidas. 
Fez também requerimento ao executivo requerendo a construção de rampa de acesso na 
Praça localizada entre as Ruas Goiás e 1º de Maio, pois, há pessoas com problemas de 
mobilidade e que tem muitas dificuldades de descer pelo local.  Tendo o vereador Helio 
informado que já fez requerimento e não foi atendido e por isso está requerendo novamente. 
Antes de encerrar a reunião, O PRESIDENTE informou que nesta sessão não houve a fala do 
vereador Reginaldo Marques o qual estava presente na reunião, mas, estava gripado e 
apresentava febre, sendo necessário se ausentar para ir ao médico e ser avaliado. Enfatizou 
ainda aos vereadores sobre o agendamento de reunião de comissões no dia 13/05 às 18:00 
horas no plenarinho da Câmara. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, 
passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação em segundo turno do Projeto 
de Lei nº 05 de 11/03/19 que "Altera a Lei nº 996, de 02/07/2012". Aprovado por unanimidade 
em segunda votação. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convoca para a septuagésima oitava 
reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se 
no dia 13 de maio de 2019, às dezenove horas na Câmara Municipal. Após declara encerrada 
esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos 
presentes._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


