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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

dia 19, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

chamada, estavam presentes todos os

aprovada por unanimidade. Tendo o Presidente solicitado que os vereadores assinassem também a ata da 

última reunião extraordinária, visto ser esta a última reunião do ano de 2016, tendo em vista, ma

arquivos da Câmara em ordem. Instal

parcial à Lei Municipal nº 1074 de 12 de dezembro de 2016 que "Dispõe sobre o parcelamento de débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias devid

de Previdência Social dos Servidores de Fortaleza de Minas". O Presidente informa que estão sobre as mesas 

cópia de oficio da Diretora do Departamento de Saúde

quatro anos em que a mesma desempenhou suas funções no município

pequeno expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE

última reunião ordinária foi colocada emenda modificativa ao projeto de lei nº 17/16, porém, QUALIPREV 

não permitiu a referida emenda por questões

veto parcial somente do artigo em que

17 será votado em sua forma original para que os débitos do IMPRESFORT sejam parcelados em sessenta 

vezes. Em seguida o vereador Adenilson Queiroz

fim deste mandato, disse que aprendeu muito nestes quatro anos como vereador e irá levar uma boa 

bagagem de aprendizado de agora para frente

ou falado e que tenha ofendido alguém. 

destino e procure o melhor para sua vida. 

de Pádua, agradecendo a mesma e parabenizando

município durante os anos trabalhados. Tendo sido justificado que o ofício será expedido em face da 

aposentadoria da servidora que ocorrerá no final do mês de dezembro/16.

Adenilson que a Sra. Ruth é uma das melhor

atender sempre bem os moradores da zona rural. 

ofício do Plenário a todos os cargos comissionados da equipe da prefeita Neli Leão e também à 

prefeita agradecendo pelos trabalhos realizados durante os quatro anos de mandato

acatada. Após o vereador Wilson Pereira

nesta Casa por doze anos. Agradeceu aos servidores da Casa 

vereadores, mesmo tendo pensamentos diferentes e debates

Plenário. Se desculpou caso tenha se exaltado neste período

servidores da Câmara pelos trabalhos realizados e pelo apoio ao mesmo

vereador Adenilson para agradecer individualmente a cada servidor da Câmara, por tudo que lhe foi 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, realizada às

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

os vereadores. Após verificação a ata da reunião

Tendo o Presidente solicitado que os vereadores assinassem também a ata da 

última reunião extraordinária, visto ser esta a última reunião do ano de 2016, tendo em vista, ma

nstalado o PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: 

parcial à Lei Municipal nº 1074 de 12 de dezembro de 2016 que "Dispõe sobre o parcelamento de débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao IMPRESFORT 

de Previdência Social dos Servidores de Fortaleza de Minas". O Presidente informa que estão sobre as mesas 

cópia de oficio da Diretora do Departamento de Saúde agradecendo a parceira desta Casa de Lei

quatro anos em que a mesma desempenhou suas funções no município. Não havendo mais matérias 

GRANDE EXPEDIENTE: No uso da palavra o Presidente

última reunião ordinária foi colocada emenda modificativa ao projeto de lei nº 17/16, porém, QUALIPREV 

não permitiu a referida emenda por questões sobre juros, etc., por isso, o executivo enviou para a Câmara o 

go em que o projeto foi modificado, e caso o veto seja mantido, o projeto de lei nº 

á votado em sua forma original para que os débitos do IMPRESFORT sejam parcelados em sessenta 

o vereador Adenilson Queiroz agradeceu a todos os colegas que o ajudaram a chegar ao 

, disse que aprendeu muito nestes quatro anos como vereador e irá levar uma boa 

bagagem de aprendizado de agora para frente. Se desculpou com todos os presentes por algo que tenha feito 

ofendido alguém. Desejou feliz natal e um bom ano de 2017

destino e procure o melhor para sua vida. Em seguida foi feito ofício do Plenário à servidora Ruth Horta 

de Pádua, agradecendo a mesma e parabenizando-a pelos excelentes trabalhos prestados ao 

município durante os anos trabalhados. Tendo sido justificado que o ofício será expedido em face da 

aposentadoria da servidora que ocorrerá no final do mês de dezembro/16.

Adenilson que a Sra. Ruth é uma das melhores servidoras que o município já teve, 

atender sempre bem os moradores da zona rural. O vereador Adenilson Queiroz sugeriu o envio de 

ofício do Plenário a todos os cargos comissionados da equipe da prefeita Neli Leão e também à 

agradecendo pelos trabalhos realizados durante os quatro anos de mandato

o vereador Wilson Pereira agradeceu a Deus por conceder que o vereador permanecesse 

doze anos. Agradeceu aos servidores da Casa que estiveram com o mesmo, além dos 

, mesmo tendo pensamentos diferentes e debates, porém, estas situações permanecem no 

. Se desculpou caso tenha se exaltado neste período, pois, todos tem defeitos

os realizados e pelo apoio ao mesmo. Solicitou novamente a palavra 

para agradecer individualmente a cada servidor da Câmara, por tudo que lhe foi 
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião ordinária anterior, foi 

Tendo o Presidente solicitado que os vereadores assinassem também a ata da 

última reunião extraordinária, visto ser esta a última reunião do ano de 2016, tendo em vista, manter os 

com a seguinte pauta: Leitura do veto 

parcial à Lei Municipal nº 1074 de 12 de dezembro de 2016 que "Dispõe sobre o parcelamento de débitos 

as e não repassadas ao IMPRESFORT - Instituto Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Fortaleza de Minas". O Presidente informa que estão sobre as mesas 

agradecendo a parceira desta Casa de Leis durante os 

ão havendo mais matérias no 

o Presidente informou que na 

última reunião ordinária foi colocada emenda modificativa ao projeto de lei nº 17/16, porém, QUALIPREV 

por isso, o executivo enviou para a Câmara o 

o veto seja mantido, o projeto de lei nº 

á votado em sua forma original para que os débitos do IMPRESFORT sejam parcelados em sessenta 

gas que o ajudaram a chegar ao 

, disse que aprendeu muito nestes quatro anos como vereador e irá levar uma boa 

Se desculpou com todos os presentes por algo que tenha feito 

Desejou feliz natal e um bom ano de 2017 e que cada um siga seu 

foi feito ofício do Plenário à servidora Ruth Horta 

trabalhos prestados ao 

município durante os anos trabalhados. Tendo sido justificado que o ofício será expedido em face da 

aposentadoria da servidora que ocorrerá no final do mês de dezembro/16. Dito pelo vereador 

es servidoras que o município já teve, principalmente por 

O vereador Adenilson Queiroz sugeriu o envio de 

ofício do Plenário a todos os cargos comissionados da equipe da prefeita Neli Leão e também à 

agradecendo pelos trabalhos realizados durante os quatro anos de mandato. A sugestão foi 

a Deus por conceder que o vereador permanecesse 

ram com o mesmo, além dos 

, porém, estas situações permanecem no 

, pois, todos tem defeitos. Agradeceu aos 

Solicitou novamente a palavra o 

para agradecer individualmente a cada servidor da Câmara, por tudo que lhe foi 
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ensinado. O vereador Aparecido Amaral

mandato. Agradeceu aos funcionários da Câmara

desejando também que façam boa administração

Ernane Dias enfatizou que no início deste mandato fez requerimento para manutenção do Estádio Tio Veio 

e que irá encerrar o mandato novamente requerendo do encarregado de serviços gerais seja feita a 

poda da grama do referido Estádio tendo em vista a realização de campeonato no lo

todos os vereadores e servidores da Câmara

mediram esforços para ajudar o mesmo

para ajudar os vereadores no que for n

vereadores e funcionários da Casa. 

sempre aprendem. Agradeceu a prefeita Neli

que a mesma tomou algumas atitudes de início consideradas drásticas,

compreendidas, porém, tais atitudes

comparado a outros municípios em 

correto. Agradeceu a todos os vereadores deste mandato

contrariou os colegas e também parabenizou 

vereadores. Desejou felicidades aos Srs. Adenilson e Ernane eleitos prefeito e vice

2017/2020 e disse que podem contar com ele

seguida o vereador Fernando Pereira

desculpou com os colegas vereadores porque por várias vezes saiu do sério durante as discussões em 

plenário. Falou que é muito importante deixar as discussões em Plenário, pois, em prim

respeito entre as pessoas. Se desculpou com a população caso não tenha conseguido 

objetivos durante os oito anos de mandato que lhe foram confiados

sensação de dever cumprido. Agradec

que irão ocupar o cargo de vereador em 2017 que os mesmos continuem trabalh

vontade e garra, como sempre ocorreu. 

ama demais e hoje há catorze pessoas de sua família morando na cidade e mesmo com tantas dificuldades 

que teve nunca sonhou em ser representante do município, mas, Deus confiou ao mesmo esta 

responsabilidade e ele escreveu seu nome na históri

prefeito eleitos disse que louva a Deus pela vida dos mesmos

destes, depende dos eleitos para que tenha uma boa qualidade de vida

natal e próspero ano novo a todos, cheio de bençãos e realizações

desculpou com os colegas caso tenha feito algo que não tenha os agradado.

eleitos para que permaneçam unidos fazendo o bem para a cidade. Aos atuais vereadores que não estarão no 
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Aparecido Amaral agradeceu a colaboração de todos durante os quatro anos de 

aos funcionários da Câmara e desejou boa sorte aos vereadores do próximo mandato

desejando também que façam boa administração. Desejou também feliz nata a todos.

no início deste mandato fez requerimento para manutenção do Estádio Tio Veio 

novamente requerendo do encarregado de serviços gerais seja feita a 

poda da grama do referido Estádio tendo em vista a realização de campeonato no lo

todos os vereadores e servidores da Câmara que estiveram na Câmara nos últimos quatro anos

mediram esforços para ajudar o mesmo. Disse que como vice prefeito a partir de 2017 estará a disposição 

para ajudar os vereadores no que for necessário e possível. O vereador Evair Pereira

 Agradeceu a todos porque de uma maneira ou de outra as pessoas 

Agradeceu a prefeita Neli, parabenizou-a pelos quatro anos a frente da pr

que a mesma tomou algumas atitudes de início consideradas drásticas, que em alguns momentos não foram 

tais atitudes fizeram com que o município hoje esteja em situação confortável se 

comparado a outros municípios em que atitudes não foram tomadas pela administração

Agradeceu a todos os vereadores deste mandato, se desculpou caso tenha tido alguma atitude que 

parabenizou a diretora do departamento de saúde pelo ofício 

vereadores. Desejou felicidades aos Srs. Adenilson e Ernane eleitos prefeito e vice

2017/2020 e disse que podem contar com ele o qual estará na Câmara para apoiar 

reira agradeceu a Deus por esta reunião cumprimentou os presentes e se 

desculpou com os colegas vereadores porque por várias vezes saiu do sério durante as discussões em 

Falou que é muito importante deixar as discussões em Plenário, pois, em prim

Se desculpou com a população caso não tenha conseguido 

durante os oito anos de mandato que lhe foram confiados. Enfatizou que está saindo com a 

Agradeceu a Deus por ter cumprido oito anos de mandato e pediu aos colegas 

que irão ocupar o cargo de vereador em 2017 que os mesmos continuem trabalh

como sempre ocorreu. Disse que escolheu Fortaleza de Minas como sua cida

ama demais e hoje há catorze pessoas de sua família morando na cidade e mesmo com tantas dificuldades 

que teve nunca sonhou em ser representante do município, mas, Deus confiou ao mesmo esta 

e ele escreveu seu nome na história política da cidade. Aos vereadores, prefeito e vice 

prefeito eleitos disse que louva a Deus pela vida dos mesmos, mesmo não tendo sido companheiro político 

depende dos eleitos para que tenha uma boa qualidade de vida no município. Ao

, cheio de bençãos e realizações. Após o vereador Gabriel Queiroz

desculpou com os colegas caso tenha feito algo que não tenha os agradado. Pediu a Deus que dê forças aos 

unidos fazendo o bem para a cidade. Aos atuais vereadores que não estarão no 
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durante os quatro anos de 

e desejou boa sorte aos vereadores do próximo mandato, 

. Desejou também feliz nata a todos. Em seguida o vereador 

no início deste mandato fez requerimento para manutenção do Estádio Tio Veio 

novamente requerendo do encarregado de serviços gerais seja feita a 

poda da grama do referido Estádio tendo em vista a realização de campeonato no local. Agradeceu a 

que estiveram na Câmara nos últimos quatro anos e não 

. Disse que como vice prefeito a partir de 2017 estará a disposição 

O vereador Evair Pereira agradeceu a todos os 

porque de uma maneira ou de outra as pessoas 

a pelos quatro anos a frente da prefeitura, e disse 

que em alguns momentos não foram 

esteja em situação confortável se 

que atitudes não foram tomadas pela administração no momento 

, se desculpou caso tenha tido alguma atitude que 

a diretora do departamento de saúde pelo ofício expedido aos 

vereadores. Desejou felicidades aos Srs. Adenilson e Ernane eleitos prefeito e vice-prefeito para o mandato 

o qual estará na Câmara para apoiar no que for necessário. Em 

agradeceu a Deus por esta reunião cumprimentou os presentes e se 

desculpou com os colegas vereadores porque por várias vezes saiu do sério durante as discussões em 

Falou que é muito importante deixar as discussões em Plenário, pois, em primeiro lugar deve-se ter 

Se desculpou com a população caso não tenha conseguido atingir todos os 

Enfatizou que está saindo com a 

eu a Deus por ter cumprido oito anos de mandato e pediu aos colegas 

que irão ocupar o cargo de vereador em 2017 que os mesmos continuem trabalhando com muita força de 

Disse que escolheu Fortaleza de Minas como sua cidade, lugar que 

ama demais e hoje há catorze pessoas de sua família morando na cidade e mesmo com tantas dificuldades 

que teve nunca sonhou em ser representante do município, mas, Deus confiou ao mesmo esta 

s vereadores, prefeito e vice 

, mesmo não tendo sido companheiro político 

no município. Ao final desejou feliz 

o vereador Gabriel Queiroz se 

Pediu a Deus que dê forças aos 

unidos fazendo o bem para a cidade. Aos atuais vereadores que não estarão no 
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mandato 2017/2020, desejou sorte e pediu que estejam presentes na Câmara sempre participando. 

Finalizou desejando feliz natal e feliz ano novo

que inicialmente o veto era total, mas, após discussões e acordo com o procurador jurídico, houve 

modificação e o veto retornou a Câmara de forma parcial

vereadores poderiam votá-lo. Relatou que devem aprovar para não deixar 

uma vez que se a prefeitura necessitar de alguma certidão negativa e esta dívida não estivar parcelada, tal 

certidão não é liberada, e isso faz com que o município perca recursos

indo para o terceiro mandato, que é um prazer servir a população

Relatou que muitas vezes no calor das discussões, sempre há diferenças de entendimentos entre os 

vereadores e até mesmo funcionários

desprezar as pessoas, mas, sim, todos pensando no que é melhor para a cidade.

de cidadão de que a partir de agora a Câmara vai fazer o bem para a cidade, p

os vereadores sempre tentaram fazer o melhor, assim como, todos os prefeitos que já foram eleitos. Disse 

que há situações que não dependem somente dos vereadores e por isso não dão certo, mas,

para o bem da cidade. Enfatizou que sempre há mudanças e que são pessoas com pensamentos novos que 

estão chegando para somar e ajudar o município

estão saindo tem experiência e o que os mesmos observarem que 

ajude e traga ideias para melhorar Fortaleza. 

população quer que a administração faça o bem para a cidade

gestão de presidente da Câmara em

Parabenizou também os colegas Adenilson e Ernane que assumirão a prefeitura a partir de 2017

sucesso e que Deus abençoe o caminho dos memos

para ajudar a administração naquilo que 

situação ou oposição visto que o que é bom para a cidade, 

todos, agradeceu a todos os funcionários 

de paz, alegrias e saúde. Finalizando 

estiveram na Câmara com ele nos oito anos de mandato. Relatou ter uma grande satisfaç

os cidadãos fortalezenses que acolheram muito bem ele e sua família na cidade. 

aos servidores desta Casa. Desejou que Deus possa conceder um mandado de bençãos para os Srs. Adenilson 

e Ernane, tendo em vista, a responsabilidade

Denilson Nascimento, o qual como presidente do PDT foi quem incentivou o mesmo a entrar na política

Parabenizou os vereadores eleitos e desejou que Deus ilumine

saem as grandes decisões. Estendeu os cumprimentos a prefeita Neli, pois, mesmo com pensamentos 

políticos diferentes e ainda com as dificuldades existentes
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desejou sorte e pediu que estejam presentes na Câmara sempre participando. 

feliz natal e feliz ano novo, paz e saúde a todos.  O vereador Má

que inicialmente o veto era total, mas, após discussões e acordo com o procurador jurídico, houve 

modificação e o veto retornou a Câmara de forma parcial, desta forma o projeto ainda teria validade e os 

latou que devem aprovar para não deixar o município em situação difícil, 

uma vez que se a prefeitura necessitar de alguma certidão negativa e esta dívida não estivar parcelada, tal 

, e isso faz com que o município perca recursos. Comentou que graças a Deus está 

que é um prazer servir a população, querendo o que é melhor para o povo.

Relatou que muitas vezes no calor das discussões, sempre há diferenças de entendimentos entre os 

funcionários, porém, isso nunca é por maldade, nem querendo maltratar ou 

, mas, sim, todos pensando no que é melhor para a cidade. Após comentou saber de fala 

de cidadão de que a partir de agora a Câmara vai fazer o bem para a cidade, porém, não e bem assim, porque  

os vereadores sempre tentaram fazer o melhor, assim como, todos os prefeitos que já foram eleitos. Disse 

há situações que não dependem somente dos vereadores e por isso não dão certo, mas,

Enfatizou que sempre há mudanças e que são pessoas com pensamentos novos que 

estão chegando para somar e ajudar o município, porém, devem sempre lembrar que os vereadores que 

estão saindo tem experiência e o que os mesmos observarem que a Câmara esteja 

ajude e traga ideias para melhorar Fortaleza. Lembrou que independente de quem seja o prefeito, a 

população quer que a administração faça o bem para a cidade. Parabenizou o vereador Jurubel Reis pela 

gestão de presidente da Câmara em 2016, a qual foi responsável e de quem sempre quis fazer o melhor

Parabenizou também os colegas Adenilson e Ernane que assumirão a prefeitura a partir de 2017

sucesso e que Deus abençoe o caminho dos memos. Enfatizou que os nove vereadores est

aquilo que for bom para a cidade. Que na Câmara quase sempre não há 

situação ou oposição visto que o que é bom para a cidade,  não tem muito o que mudar. 

todos, agradeceu a todos os funcionários e desejou feliz natal e próspero ano novo a todos

de paz, alegrias e saúde. Finalizando o Presidente agradeceu a todos os vereadores em especial os que 

estiveram na Câmara com ele nos oito anos de mandato. Relatou ter uma grande satisfaç

os cidadãos fortalezenses que acolheram muito bem ele e sua família na cidade. 

Desejou que Deus possa conceder um mandado de bençãos para os Srs. Adenilson 

responsabilidade que é administrar o município. Parabenizou o vereador eleito 

Denilson Nascimento, o qual como presidente do PDT foi quem incentivou o mesmo a entrar na política

Parabenizou os vereadores eleitos e desejou que Deus ilumine os caminhos de todos, pois, é da Câmara que 

Estendeu os cumprimentos a prefeita Neli, pois, mesmo com pensamentos 

políticos diferentes e ainda com as dificuldades existentes, ela tomou decisões que talvez um homem em seu 
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desejou sorte e pediu que estejam presentes na Câmara sempre participando. 

O vereador Márcio Andrade comentou 

que inicialmente o veto era total, mas, após discussões e acordo com o procurador jurídico, houve 

, desta forma o projeto ainda teria validade e os 

o município em situação difícil, 

uma vez que se a prefeitura necessitar de alguma certidão negativa e esta dívida não estivar parcelada, tal 

entou que graças a Deus está 

, querendo o que é melhor para o povo. 

Relatou que muitas vezes no calor das discussões, sempre há diferenças de entendimentos entre os 

, nem querendo maltratar ou 

Após comentou saber de fala 

orém, não e bem assim, porque  

os vereadores sempre tentaram fazer o melhor, assim como, todos os prefeitos que já foram eleitos. Disse 

há situações que não dependem somente dos vereadores e por isso não dão certo, mas, devem torcer 

Enfatizou que sempre há mudanças e que são pessoas com pensamentos novos que 

, porém, devem sempre lembrar que os vereadores que 

a Câmara esteja fazendo errado, que os 

Lembrou que independente de quem seja o prefeito, a 

Parabenizou o vereador Jurubel Reis pela 

, a qual foi responsável e de quem sempre quis fazer o melhor. 

Parabenizou também os colegas Adenilson e Ernane que assumirão a prefeitura a partir de 2017, desejando 

Enfatizou que os nove vereadores estarão na Câmara 

para a cidade. Que na Câmara quase sempre não há 

não tem muito o que mudar. Se desculpou com 

e desejou feliz natal e próspero ano novo a todos, e que seja um ano 

agradeceu a todos os vereadores em especial os que 

estiveram na Câmara com ele nos oito anos de mandato. Relatou ter uma grande satisfação em representar 

os cidadãos fortalezenses que acolheram muito bem ele e sua família na cidade. Agradeceu especialmente 

Desejou que Deus possa conceder um mandado de bençãos para os Srs. Adenilson 

. Parabenizou o vereador eleito 

Denilson Nascimento, o qual como presidente do PDT foi quem incentivou o mesmo a entrar na política. 

odos, pois, é da Câmara que 

Estendeu os cumprimentos a prefeita Neli, pois, mesmo com pensamentos 

, ela tomou decisões que talvez um homem em seu 
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lugar não tomaria, e de certa forma ela foi

entregando o mandato em condição mais favorável do que se imaginava no 

desejou a toda população fortalezense feliz natal, próspero ano novo. Relatou que contin

Fortaleza e será participativo no que 

situações boas. Após foi feito ofício dos vereadores Jurubel, Márcio, Wilson e Ernane ao Sr. Denilson 

parabenizando o mesmo por ter reativado o partido do PDT na cidade de Fortaleza.

para o ordem do dia o Presidente informou que irá presentear com uma agenda cada um dos atuais e novos 

vereadores, bem como a prefeita Neli, o prefeito e vice

da Câmara está sendo fechada, foram feitas devoluções mensais de mais ou menos cinco mil 

reais, visando apoio no pagamento de bolsas de estudos,

reais no mês de novembro e provavelmente a Câmara irá fechar o ano

menos de oitenta mil reais. Agradeceu a todos os funcionários da prefeitura tendo em vista o apoio durante 

sua gestão como Presidente.  Não havendo mais

DIA com a seguinte pauta: Votação

parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassada ao 

IMPRESFORT - Instituto Municipal de 

unanimidade. Tendo o Presidente esclarecido que desta forma, a Lei permanecerá conforme o projeto 

original enviado à Câmara. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por

unanimidade. Antes de encerrar a reunião 

é presidente do partido em que o vereador foi eleito por dois mandatos

mesma, que o ajudou bastante, tendo em vista, moment

mandato devido problemas de saúde.

Wilson Pereira agradecendo- o pelo incentivo e apoio, pois, foi através dele que o vereador decidiu 

entrar para a política. No uso da palavra o vereador Adenilson parabenizou os colegas Wilson e Ernane por 

evento realizado no dia 17/12, parabenizando pela iniciativa junto as crianças do município. 

vereador Wilson agradecido o apoio de todos na realização do evento. 

tratados, o Presidente convoca para a 

o mandato 2017/2020, a realizar-se no dia 

Câmara Municipal.  Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 

após verificada e aprovada será assinada pelos veread
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erta forma ela foi corajosa em seu mandato. Lembrando que a mesma esta 

condição mais favorável do que se imaginava no meio

desejou a toda população fortalezense feliz natal, próspero ano novo. Relatou que contin

Fortaleza e será participativo no que puder em questões políticas, festivas, situações difíceis e também nas 

ofício dos vereadores Jurubel, Márcio, Wilson e Ernane ao Sr. Denilson 

reativado o partido do PDT na cidade de Fortaleza.

para o ordem do dia o Presidente informou que irá presentear com uma agenda cada um dos atuais e novos 

vereadores, bem como a prefeita Neli, o prefeito e vice-prefeito eleitos. Informou 

foram feitas devoluções mensais de mais ou menos cinco mil 

visando apoio no pagamento de bolsas de estudos, além de uma devolução no valor de cinquenta mil 

e provavelmente a Câmara irá fechar o ano devolvendo ao município 

. Agradeceu a todos os funcionários da prefeitura tendo em vista o apoio durante 

ão havendo mais assuntos para o grande expediente 

Votação do veto parcial ao Projeto de Lei nº 17/2016 que  

parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassada ao 

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Fortaleza de Minas

Tendo o Presidente esclarecido que desta forma, a Lei permanecerá conforme o projeto 

Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por

Antes de encerrar a reunião o vereador Fernando Pereira fez ofício à prefeita Neli

é presidente do partido em que o vereador foi eleito por dois mandatos, agradecendo

mesma, que o ajudou bastante, tendo em vista, momento em que o vereador pensou em renunciar o 

mandato devido problemas de saúde. Também foi feito ofício do vereador Ernane Dias ao colega 

o pelo incentivo e apoio, pois, foi através dele que o vereador decidiu 

No uso da palavra o vereador Adenilson parabenizou os colegas Wilson e Ernane por 

, parabenizando pela iniciativa junto as crianças do município. 

vereador Wilson agradecido o apoio de todos na realização do evento. Não havendo mais assuntos 

a reunião de Posse dos vereadores, prefeito e vice

se no dia primeiro de janeiro de 2017, às 10:00 horas

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 

ovada será assinada pelos vereadores presentes.   
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corajosa em seu mandato. Lembrando que a mesma esta 

meio do ano. O Presidente 

desejou a toda população fortalezense feliz natal, próspero ano novo. Relatou que continuará morador de 

puder em questões políticas, festivas, situações difíceis e também nas 

ofício dos vereadores Jurubel, Márcio, Wilson e Ernane ao Sr. Denilson 

reativado o partido do PDT na cidade de Fortaleza. Antes de passar 

para o ordem do dia o Presidente informou que irá presentear com uma agenda cada um dos atuais e novos 

Informou ainda que a contabilidade 

foram feitas devoluções mensais de mais ou menos cinco mil e oitocentos 

além de uma devolução no valor de cinquenta mil 

devolvendo ao município mais ou 

. Agradeceu a todos os funcionários da prefeitura tendo em vista o apoio durante 

iente passou-se a ORDEMDO 

ao Projeto de Lei nº 17/2016 que  "Dispõe sobre o 

parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassada ao 

Previdência dos Servidores de Fortaleza de Minas", aprovado por 

Tendo o Presidente esclarecido que desta forma, a Lei permanecerá conforme o projeto 

Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por 

o vereador Fernando Pereira fez ofício à prefeita Neli, a qual 

, agradecendo o incentivo da 

o em que o vereador pensou em renunciar o 

Também foi feito ofício do vereador Ernane Dias ao colega 

o pelo incentivo e apoio, pois, foi através dele que o vereador decidiu 

No uso da palavra o vereador Adenilson parabenizou os colegas Wilson e Ernane por 

, parabenizando pela iniciativa junto as crianças do município. Tendo o 

ão havendo mais assuntos a serem 

reunião de Posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos para 

:00 horas da manhã na sede da 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 


