
ATA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 11 DE ABRIL DE 2022. 

Presidência dovereador Darcio Silva Neto 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião.Compareceram os 
vereadores:Aparecido Donizete Rosa Amaral(Solidariedade), Ernane Moreira Dias(PSB), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues (PSB),Gabriel Lourenço de Queiroz(MDB), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Moacir Aparecido de 
Queiroz(MDB)e Ryan Cesar Silva (PL). Ausente o vereador Manoel Galdino Proença. Tendo o Presidente 
justificado a falta do vereador Manoel Galdino que por motivos de saúde o mesmo não compareceu nesta 
reunião. Colocada à disposição a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO 
EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura dos Projetos de Leis n° 12, 13, 14 15/2022. Leitura da Emenda 
Modificativa n° 02 ao Projeto de Lei n° 14/22. Após a leitura dos projetos apresentados, o Presidente solicitou 
ao assessor jurídico da Câmara para que desse uma explanada nos projetos que se encontra a essa Casa de 
Leis. O assessor jurídico cumprimentou a todos. Tendo comentado que o Projeto de Lei n° 12 e 13 são Projetos 
de Lei técnicos, mas, que em suma o orçamento tudo que município gasta é prévio, tendo aprovado a Lei 
Orçamentária que está sendo executada no ano 2022, e como não houve a previsão dentro do orçamento com 
criação de ficha para aquisição especifica das vans, que serão compradas pelo município, e que os créditos 
adicionais especiais é um instrumento que regulamentará e acertar a reedificação dentro da lei orçamentária 
sendo o projeto de crédito adicional, já o crédito especial que não tem ficha para a aquisição  de vans, e com 
isso irão criar uma ficha para fazer o pagamento das referidas ficha dentro do orçamento na pasta de cultura e 
educação. Sendo o Projeto de Lei N°14 uma atualização das diárias de viagem com os valores atualizados do 
mercado, é a lei é a 1033 que já teve uma modificação e que agora está sofrendo uma atualização de valores. 
Após comentou sobre Projeto de Lei N°15 que a lei 802 é uma lei específica do IMPRESFORT e que esta 
havendo uma alteração na porcentagem relacionada ao recebimento de cargo passando de 40% a 50% do valor 
que ganha o diretor, e que antes a IMPRESFORT tinha mais funcionários, mas, nos dias atuais ficou resumido 
com apenas uma pessoa que é responsável  por toda parte contável de tesouraria, licitação e departamento 
social, e que esses custos não são do município e sim custo próprio para o IMPRESFORT. Após o Presidente 
salientou que hoje quem presta serviço para o IMPRESFORT é um servidor público e que esse reajuste não é 
para o servidor e sim para o cargo específico da IMPRESFORT. Em seguida informou que estão sobre as mesas 
respostas de ofícios e requerimentos. Comunico que estão expostas no mural da Câmara novas numerações de 
Portarias e Decretos do executivo. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. A VEREADORA MARIA 
APARECIDA DE QUEIROZ, cumprimentou a todos. Agradeceu ao executivo, por ter atendido um requerimento 
de sua autoria, juntamente com o Presidente e o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz. Em seguida 
questionou ao prefeito sobre qual a situação que encontra a pista de skate,  visto que no Clube Municipal já 
esta havendo movimentação nas piscinas. E que quando passa na praça central, sempre vê vários meninos 
brincando de skate nas pilastras da praça e que não acha ser um lugar apropriado para ficar brincando de 
skate, e que a referida pista foi feita para isso, e que não sabe se tem algum guarda para observar essa 
questão, tendo enfatizado que não acha certo, pois, com essa atividade acaba quebrando as pilastras da praça. 
O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, cumprimentou a todos. Comentou que foi procurado e questionado  por um 
servidor aposentado, sobre aprovação de auxilio alimentação no valor de duzentos reais, e se esse auxilio 
poderá ser passado para servidores aposentados. Tendo sido respondido pelo assessor jurídico, que não, pois, 
os auxílios tem alguns requisitos para seu recebimento. Após comentou que a máquina patrol fez um serviço 
na estrada sentido o Bairro Alves, mais localizado próxima a propriedade da Sr. Rute, tendo em vista, que esse 
serviço não foi concluído, tendo os morados próximos questionado de quando iria ser terminado o serviço, 
tendo esse vereador respondido que iria trazer ao conhecimento do executivo, para que o mesmo lhe desse 
uma informação. Em seguida questionou ao Prefeito sobre a questão dos loteamentos da área industrial, se os 
mesmo estão em atividade, tenda em vista, que tem empresários que queria construir  galpões neste local, e 
que o pessoal desistiu na época da prefeita Neli Leão, tendo os mesmos ficado paralisados. Após perguntou ao 
prefeito sobre máquina de beneficiar café, disse que procurou o setor e que foi respondido que estaria 
procurando o deputado para conseguir uma posição. O VEREADOR ERNANE MOREIRA DIAS, cumprimentou a 
todos. Comentou sobre requerimento que fez, sobre coqueiro/palmeira próxima a propriedade da Sr. Divina 
esposa do Sr. conhecido como Jota, visto que, tal coqueiro esta correndo risco de queda, tendo questionado ao 
prefeito presente nesta reunião se a possibilidade de estar fazendo tal poda. Em seguida agradeceu ao 
executivo pelas respostas dos requerimentos, e aos que já foram realizados os serviços, tendo em vista, que foi 
feita  a manutenção na estrada em frente a casa do Sr. conhecido como Zeca, visto que, estava em situação 
critica. Comentou ainda que já deram inicio na manutenção dos campos de futebol do município. Enfatizou que 
terá um campeonato agora no município, visto que é uma coisa boa, pois, a tempos não tinha por conta da 



pandemia. Em seguida convidou a todos que queira participar do campeonato, para estarem procurando o Sr. 
Júlio, Norivaldo e a servidora Juliana, tendo em vista, que são esses que estão a frente de tal campeonato. Após 
comentou que sobre requerimento que fez requerendo sobre a calçada do campo, que foi respondido do 
executivo que assim que possível estará arrumando essa situação, visto que sempre está sendo cobrado sobre 
essa questão da calçada, visto ainda que foi realizada limpeza no campo, e que passou no mesmo, viu que foi 
jogado mais lixo no local é que assim fica difícil. Sendo dito pelo Presidente que os cidadãos tem que colaborar. 
O VEREADOR APARECIDO AMARAL,cumprimentou a todos. Comentou que recebeu um vídeo de uma 
filmagem da estrada do Bairro Chapadão com alguns buracos na mesma, tendo estragado um veículo por conta 
dos referidos buracos, e que o mesmo não chegou a ir pessoalmente ver, e que sabe ser complicado está 
deslocando a máquina para ir até o Bairro Chapadão, mas, que fará requerimento a pedido dos morados do 
referido Bairro. Fez requerimento ao chefe do setor de máquinas do município Sr. Ronaldo Horta, 
requerendo que seja feita manutenção na estrada no Bairro Chapadão, mas, localizada próximo a 
propriedade do Sr. Gilmar, tendo em vista, que a mesma está com vários buracos, podendo trazer riscos para 
quem trafega na mesma.  Em seguida O VEREADOR RYAN CESAR SILVA, cumprimentou a todos. Iniciou sua 
fala parabenizando toda equipe da atual administração, por ter realizado a manutenção na rua que passa atrás 
da Mercearia do Pedrinho até a Oraída de Melo Costa, tendo em vista, ter ficado um ótimo serviço. Após 
Reiterou requerimento ao chefe do setor de máquinas, que seja realizada um estudo na propriedade do Sr 
Ronei, para construção de mata burro próxima a propriedade da Mônica. Sido comentado pelo Presidente 
que esteve com o neto do Ronei recentemente e que o mesmo comentou que já arrumaram tal mata burro.   O 
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, cumprimentou a todos. Tendo agradecido ao setor de 
esportes do município, visto que foi feito requerimento para a limpeza dos campos, e que reconhece os 
esforços de todos, e que por conta da pandemia teve que parar com as atividades, tendo em vista, que se os 
vereadores cobram e porque são cobrados, e que a obrigação dos vereadores é cobrar, e seus deveres são 
agradecer. Após comentou que discorda em partes de uma das respostas dos requerimentos feito de sua 
autoria, que é sobre a limpeza do Grupo do Bairro Chapadão, pois, fez o requerimento para poder fazer a 
limpeza/roçada, tendo em vista, que inclusive que no dia de amanhã terá vacinação no local contra gripe e 
COVID, e que o dentista também irá atender, e que o local se encontra muito sujo, e na resposta do 
requerimento, está falando que já está tendo atendimento no grupo. Tendo enfatizado que sabe que já voltou 
os  atendimentos no referido local, porém, todos os morados que vão até o local sai reclamando da sujeira em 
volta do Grupo, tendo em vista, ser um patrimônio do município, e não poderia estar da forma que se 
encontra. Comentou ainda, que teve um cidadão que deu uma limpeza/roçada no local e com isso deu uma 
amenizada, porém a quadra do local está em péssimas condições, e acredita que os servidores do município 
não esteve ao local, realizando a referida limpeza. Tendo sido questionado pela vereadora Cida Queiroz, se 
essa limpeza no Grupo não está incluso no pacote de limpeza/roçada que está acontecendo na cidade. Dito 
pelo Presidente que na sua opinião independente de estar ou não essa limpeza inclusa, visto que é um local de 
bem público, e que recebe médicos, dentistas e pessoas para receber atendimentos, tendo então que ter uma 
freqüência nessa área de limpeza. Dito pelo vereador Francisco Ronivaldo, que esteve conversando com o 
chefe do setor de máquinas, falando que sabe da dificuldade do município de servidores e que o mesmo 
quisesse mandar  o produto para matar as pragas do mato, que o mesmo se disponibilizou em estar realizando 
este serviço, mas, que prefere ver essa questão primeiro, pois, podem achar que está querendo passar por 
cima, tendo vista, que nos anos anteriores o local acima citado era bem cuidado, e que acredita que não pode 
estar cobrando diretamente ao prefeito, pois, tem os chefes do setores para isso. Após O VEREADOR MOACIR 
APARECIDO DE QUEIROZ cumprimentou todos. Comentou que foi realizado um ótimo serviço na estrada 
sentido a Brabina. Tendo comentando ainda, sobre construção de mata burro no Bairro dos Córregos, visto 
que, está ficando um ótimo serviço. Tendo parabenizado o chefe do setor de máquinas e toda sua equipe pelo 
trabalho sendo realizado. Após comentou que esteve conversando o secretaria da saúde Sr. Edina Andrade, 
sobre a dificuldade de estar conseguindo um médico para estar atendo no PSF, tendo em vista, que está 
ficando muito mais caro, do modo como está, visto que todos tinham que se unir para estudarem uma solução. 
comentou ainda que tinha sido contratada uma médica para o PSF, mas, a cidade de Nova Barra ofereceu 
maior quantidade no salário, tendo então, recusado o serviço de Fortaleza de Minas. Após fez ofício, que ficou 
do plenário  a DER solicitando que seja realizada a limpeza/roçada nas margens da estrada sentido Fortaleza 
de Minas, e que principalmente seja retirado os galhos que estão atrapalhando a visibilidade de caminhões 
que trafegam na mesma. Após o vereador Francisco Ronivaldo comentou sobre fala do seu colega Moacir 
Queiroz sobre a questão do médico do PSF, tendo dito ser uma questão complicada, e que sabe da luta da 
secretaria de saúde juntamente com executivo, e que não consegue entender o pensamentos de algumas 
pessoas, tendo em vista, que nenhum médico virá para atender no PSF com salário que é, e  que não existe lei 
que permite o médico ganhar mais que o prefeito, mas, da forma que está, pagando plantão para os médicos 
que estão vindo atender no PSF, está saindo mais caro para o município, tendo em vista que o PSF tem que ter 



médico cadastrado, para poder vir verba do governo. No uso da palavra o vereador Ryan Cesar, comentou que 
é ruim essa questão de cada dia estar atendendo um médico diferente, pois, as pessoa que fazem 
acompanhamento no PSF, são pessoa que fazem uso de medicação controlada, que sofrem de pressão alta, 
sendo  um médico fixo, podendo então fazer um acompanhamento melhor. Em seguida comentou o vereador 
Francisco Ronivaldo que não consegue entender  o seguinte, das pessoas não entenderem essa questão, mas, 
terão que aceitar um dia, tendo em vista, que os vereadores e nem o prefeito querem aumento de salário, 
tendo o prefeito inclusive já ter procurado a justiça para ver se tem como pagar uma quantidade a mais ao 
médico, mas, que não existe lei que autoriza isso um médico receber mais que o prefeito, porém, falar em 
aumentar o salário do prefeito e vereadores e como cair uma nuvem sobra a cabeça dos mesmos, não tendo 
como contornar essa questão. Enfatizou ainda o vereador Francisco Ronivaldo, que se falar que para contratar 
um médico para o PSF, precisa aumentar o salário do prefeito e o mesmo que jogar uma bomba na cidade, 
mas, que na hora que faltar médico, visto que, todos precisam de atendimento. Comentou ainda que só 
reclama da área de saúde do município quem nunca precisou ser atendido em outros municípios. Enfatizou 
ainda este vereador que gostaria que as pessoas entendesse, que os vereadores não querem aumento, pois, é 
apenas uma forma de conseguir ter um médico fixo atendendo no PSF. Disse ainda, que não está reclamando, 
pois, sempre leva consigo que o pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada, mas, que está em quatro 
mandatos e que nunca teve um aumento.  Tendo o vereador Moacir Queiroz, comentado que quando a 
secretaria de saúde vai em reunião regional, quando o perguntam qual o médico que atende na cidade de 
Fortaleza de Minas, se sente envergonhada, de não ter um médico que responde pelo PSF.  No uso da palavra o 
assessor jurídico da Câmara, disse que uma das atribuições do médico do PSF é cuidar dos cidadãos que mais 
necessitam especialmente os hipertensos e diabéticos, tendo então um médico que conhece e acompanha 
seus pacientes prevenindo na questão do infarto. Tendo comentado ainda que o tio  de sua esposa faleceu em 
Santo Antonio, justamente por falta de um acompanhamento médico, visto que a equipe de saúde não fez um 
trabalho bem feito, com isso veio a óbito. Após O PRESIDENTE, Comentou que esteve consultando com o Dr. 
Rodrigo ortopedista que atende no município, tendo sido muito bem atendido,  ficando muito satisfeito com o 
atendimento,  relatou que foi o ultimo a ser atendido, podendo então observar o carinho que o mesmo tem 
com os pacientes, e que só se identificou como vereador no final da consulta. Após o vereador Ernane Moreira, 
comentou que usará as palavras do Presidente para parabenizar o atendimento do Dr. Rafael que também vem 
realizando um ótimo serviço. Em seguida o Presidente parabenizou o executivo pelas cirurgias eletivas, 
informando que esteve conversando com a secretaria de saúde, e que se tudo ir bem a médio prazo, chegará 
perto de zerar a fila de espera. Após fez uso da palavra o PREFEITO, cumprimentados a todos. Iniciou sua fala 
agradecendo aos vereadores, comentou que tiveram reunião no plenário antes dessa reunião, onde foi bem 
recebido. Após comentou sobre projeto de lei de crédito especial para criação da fixa e regulamentação, visto 
que, é um dinheiro que já está no caixa da prefeitura, tendo sido juntando com as economias e trabalho de 
todos, visto ainda, ser um mérito de todos nessa aquisição de três vans escolares, e trará mais conforto, e o 
município irá economizar nas compras de peças para manutenção, pois, hoje a manutenção tem saído caro, 
pois, são veículos de dez a quinze anos de uso. Tendo informado que a zona rural irá ficar com  quatro vans, 
visto que, tudo isso são recursos próprios, sendo fruto da economia. Em seguida informou sobre o Castra 
Móvel, que estará no município a partir de amanhã, e ficará na cidade terça-feira e quarta-feira, e na outra 
semana estará terça-feira e quarta-feira na zona rural no Bairro Chapadão, e quinta-feira e sexta-feira no Bairro 
Areias, visto que sexta-feira será feriado, o qual ainda não tinha visto essa questão, podendo alterar o dia de 
atendimento do Bairro Areias, e se não alterar na outra segunda-feira e terça-feira será no Bairro Catuai, e se 
caso as castrações na cidade não tiver acabado irá retomar na área urbana do município. Solicitou que os 
ouvintes da reunião divulgasse, visto que isso é saúde pública, e que com as referidas castração poderá evitar 
muito problemas futuros, visto ainda, que não serão apenas cachorro mais também gatos que poderá ser 
castrados. Informou que os lugares que irão acontecer a referida castração, será próximo ao Cras, no Bairro 
chapadão será no antigo grupo, no Bairro Areias será próximo a igreja, no Bairro Catui será próximo a colônia. 
Após comentou sobre projeto da IMPRESFORT, tendo esclarecido que tal projeto não cria nenhum custo para o 
município. Em seguida respondeu o questionamento da vereadora Cida Queiroz, sobre pista de skate, tendo 
informado que tal pista precisa de reparos, tendo em vista, que não se encontra em boas condições e que até 
foi realizado pedido, mas, como começou a equipe de limpeza  na cidade dando prioridade aos campos de 
futebol, pois, já tinham sidos requerido tal limpeza, e que também começaram a fazer a limpeza/roçada nas 
ruas, mas, que irão dar uma atenção para a referida pista de skate para que as pessoas que gostam de andar, 
ter um lugar apropriado. Em seguida respondeu questionamento do vereador Gabriel Lourenço, sobre a 
estrada próximo a propriedade da Sr. Mônica, tendo informado que por conta da chuva a máquina teve que 
sair do local, e como as estrada do Bairro Córrego e a estrada sentido a Comunidade do Silêncio e outras 
estradas que buscam alunos, acabam tendo prioridade, mas, que o serviço já está quase terminando. Tendo 
informado que na próxima segunda-feira, após a semana santa, irão dois caminhões e a máquina para estrada 



de Jacuí e que o município de Jacui também irão mandar  dois caminhões e uma máquina, e acredita que este 
serviço terminará em dois dias, visto o convenio firmado com este município. E que após a máquina irá para o 
Bairro Chapadão, tendo pedido a compressão de todos para essas partes que estão ficando para trás, pois, 
terminando as manutenções das estradas de maior tráfego de veículos escolares, será realizada manutenção 
em todas as estradas. Em seguida comentou que sobre a máquina de beneficiar café, o mesmo já fez cobrança 
ao deputado Emídio Madeira, para que assim que tiver uma possibilidade seja enviada para o município. Após 
comentou que terá campeonato de futebol no município. E que em junho terá uma festa de rodeio, o qual 
estão acertando os detalhes, para trazer alegria aos munícipes. Comentou sobre a questão da estrada que o 
vereador Aparecido Donizete informou, disse que como já foi dito logo a máquina estará indo para o Bairro 
Chapadão, e que parece que terá um evento no ferido no referido Bairro, tendo informou que já solicitou ao 
chefe do setor de máquina, para ir com a reto escavadeira para tampa os buracos para o referido evento. Após 
comentou que administração faz o possível para atender bem a população, e quando são elogiados, todos os 
setores tem mais prazer em servir aos munícipes, tendo vista, que os chefes dos setores só conseguem realizar 
um serviço excelente por conta de todos os servidores que trabalham juntos. Tendo a vereadora Cida Queiroz, 
comentado que não podem se esquecer da Associação que não tem nenhum custo e que não é renomeado, 
sendo todos voluntários, visto que, diminuíram os problemas com a questão de ir para cidade de Passos-MG. 
Comentou o Prefeito que a prefeitura deve muita a essas pessoas que trabalham voluntariamente, como 
Associação o Sindicato, tendo em vista, que cada um fazendo sua parte as coisas dão certo, visto que isso é 
bom a todos os funcionários pois, se tem elogios sendo muito gratificante, tendo em vista, que tem pessoas 
que criticam, mas, as que elogiam são muito mais. Após comentou sobre a questão do médico do PSF, disse 
que os municípios vizinhos pagam para os médicos no valor de quinze a dezoito mil reais, e que valor pago por 
Fortaleza de Minas é no valor de sete mil e quatrocentos reais, livre, tendo em vista, ser uma questão 
complicada, e que nem com a gratificação resolveu essa questão. E que tinha uma médica que iria iniciar no 
PSF, tendo outro município oferecido o dobro do valor, e que não estão deixando de ter atendimento no PSF, 
mas, estão gastando o dobro de dinheiro, visto que, o barato está saindo caro. Em seguida o Presidente 
questionou ao Prefeito, para o mesmo fazer uma explanada de porque não pode contratar dois médicos para o 
PSF, tendo vista, que o mesmo já sabe a resposta, mas, alguém que esteja ouvindo essa reunião, pode não 
saber e ter tal dúvida, tendo em vista, que já foi procurado e sido questionado sobre essa questão. Respondido 
pelo Prefeito que não tem como, pois, só consegue cadastrar um, tendo esse médico que fazer quarenta horas, 
e que hoje ha três médicos que atendem no PSF, os quais cumpre as metas, mas, que nenhum pode ser 
cadastrado para responder pelo PSF. Após disse que como o Presidente comentou do ortopedista Dr. Rodrigo, 
informou que não conhece, mas, que já ouviu que ele é uma pessoa muita humana, sendo um ótimo 
profissional. Comentou que a fila de cirurgia nunca irá conseguir zera, mas, que irá chegar muito próximo do 
zero, pois, foram liberadas várias cirurgias. No uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo, comentou que 
recebeu uma mensagem e que não vai citar nome, mas, a mensagem diz que se tem que aumentar o salário do 
prefeito e vereadores para ter um  médico no PSF, que aumente, pois, o que não pode é ficar sem médico, e 
que gostaria que todos entendesse como essa pessoa entendeu. Após o Prefeito disse que gostaria de deixar 
claro, que mesmo que fosse aumentando o salário de prefeito e vereador, não é para essa legislatura e sim 
para a próxima. Em seguida o vereador o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz questionou ao Prefeito sobre a 
questão do loteamento da área industrial, respondido pelo prefeito que a realidade daquele loteamento é que 
quando foi feito a doação, teve um prazo de um ano, e que o mesmo não via por esse lado, pois, como iria 
iniciar uma construção se não tinha nem uma rua e nem nada, mas, como venceu esse período de uma ano, 
tendo acabado, e que voltou todos para prefeitura de novo, e que estão tentando regularizar, abrindo rua e 
pelo menos o esgoto para fazer a doação dos referidos terrenos, comentou ainda, que hoje esteve procurando  
juntamente com o controle interno da prefeitura o quanto de dinheiro tem,  tirando o dinheiro que será gastos 
nas obras que tem para realizar, como a pista de caminhada e etc. E com o dinheiro que ainda resta irá 
construir dois barracões nos referidos terrenos, para então trazer duas fabricas ao município, e assim gerando 
emprego aos munícipes, tendo então já solicitado ao engenheiro do município para ver a questão de custo. 
Enfatizou que essa não será somente uma conquista do prefeito, mas, sim de todos. No uso da palavra o 
vereador Ernane Moreira, questionou ao prefeito sobre a questão do coqueiro/palmeira de frente a casa da Sr. 
Divina, respondido que  estão com um projeto para os referidos coqueiros e que se não der certo terá que ser 
arrancados vários. ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação das urgências dos Projetos n° 12,13,14 e 
15/22, Aprovado por unanimidade. Votação em turno único do Projeto de Lei N°12 que "Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional especial para a criação de dotações para atender o transporte coletivo de 
passageiros intermunicipal e dá outras providências", Aprovado por unanimidade. Votação em turno único do 
Projeto de Lei N°13 Autoriza a abertura de crédito especial, por Superávit de arrecadação, no Orçamento do 
Exercício Financeiro e dá Outras Providências, Aprovado por unanimidade. Votação da Emenda Modificativa 
N°02 ao Projeto de Lei 14/22, aprovada por unanimidade. Votação em turno único do Projeto de Lei n° 14 



que " Altera tabela de valores de alimentação e acrescenta parágrafo 5° ao artigo 4° da Lei Municipal n°1033 de 
18 de dezembro de 2014 e dá outras providências", Aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei n° 
15 que "Dispõe sobre alteração do artigo 8° § 2 da Lei Municipal n°802, de 11 de janeiro de 2006", Aprovado 
por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião, Aprovados por unanimidade. 
Observação: Sobre o requerimento do vereador Ryan Cesar, após explicação do Presidente, o vereador ficou de 
buscar informações e se o mata burro tiver sido construído, irá entrar em contato com os servidores da Câmara 
e solicitar a retirada do documento. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a nona reunião ordinária da 
primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 18 de abril de 2022 às 
19:00 horas na sede da Câmara Municipal. Após declara encerrada a reunião tendo sido lavrada a presente ata 
que após aprovada será assinada pelos presentes__________________________________________________ 
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