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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO 

àsdezoito horasdo dia 18, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

Fortaleza de Minas.Feita a chamada de presença, c

Domingues Andrade, a qual foi justificada pelo Presidente

presentes.Após verificação, a ata anterior foi aprovada por unanimidade. 

expediente o Presidente agradeceu a Deus por iniciar mais um 

vereadores por aceitarem o convite 

comunicou que os servidores de 2015 continuaram em seus setores na C

estarãoà disposição de todos os vereadores

informa queesta reunião tem como ponto exclusivo de pauta a f

Permanentes da Câmara para o ano de 2016, 

sobre a desafetação de área pública que especifica e dá outras providências”. Tendo lembrado ainda, 

que foi solicitado pelo Executivo regime de urgência na apreciação e votação do referido projeto de 

lei. Dando continuidade o Presidente informou que após reunião no plenarinho as Comissões 

Permanentes ficaram assim definidas: 

Presidente: Evair Messias Pereira (PSC); Vice Presidente: Wilson Pereira (PDT); e Me

Domingues Andrade (PDT). COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Queiroz (PMDB); Vice-Presidente: Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB); e Membro: Fernando 

Pereira da Silva (PSC). COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

Dias (PSDB); Vice-Presidente: Evair Messias Pereira (PSC); e Membro: Gabriel Lourenço Queiroz 

(PMDB).  COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA:

Silva (PSC); Vice-Presidente: Wilson Pereira (PDT); e Membro: 

(PSC). Após a leitura do projeto de lei nº 01/16, 

comissões o mais rápido possível para que possam 

assessor jurídico. Sugeriu foi expedido requerimento ao executivo em regime de urgência 

maiores esclarecimentos sobre o projeto de lei, inclusive nas divergências entre 

não fazer somente a revogação 

agradeceu a Deus por esta reunião e informou que irá esperar pela reunião das comissões para após 

analisar o projeto. Em seguida o vereador Ernane Dias desejou um bom trabalho para a Nova Mesa 

Diretora, e informou que irá aguardar parecer do assessor para após se pronunciar. O vereador 

Wilson disse concordar com a elaboração do requerimento, pois, o projeto tem que ser votado o 
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

Feita a chamada de presença, constatou-se a ausência do vereador 

Domingues Andrade, a qual foi justificada pelo Presidente. Os demais vereadores estavam 

Após verificação, a ata anterior foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar o pequeno 

expediente o Presidente agradeceu a Deus por iniciar mais um ano na presidência. 

vereadores por aceitarem o convite para esta reunião, e também aos funcionários desta Casa

comunicou que os servidores de 2015 continuaram em seus setores na Câmara

disposição de todos os vereadores.Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

ão tem como ponto exclusivo de pauta a formação das Comissões 

Permanentes da Câmara para o ano de 2016, além da leitura do Projeto de Lei nº 01/16 que 

sobre a desafetação de área pública que especifica e dá outras providências”. Tendo lembrado ainda, 

foi solicitado pelo Executivo regime de urgência na apreciação e votação do referido projeto de 

Dando continuidade o Presidente informou que após reunião no plenarinho as Comissões 

Permanentes ficaram assim definidas: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL:

Presidente: Evair Messias Pereira (PSC); Vice Presidente: Wilson Pereira (PDT); e Me

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: 

Presidente: Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB); e Membro: Fernando 

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Presidente:

Presidente: Evair Messias Pereira (PSC); e Membro: Gabriel Lourenço Queiroz 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA: Presidente: Fernando Pereira da 

Presidente: Wilson Pereira (PDT); e Membro: Aparecido Donizete Rosa Amaral 

Após a leitura do projeto de lei nº 01/16, o Presidente relatou que deve agendar reunião das 

comissões o mais rápido possível para que possam discutir o projeto e seja elaborado parecer do 

i expedido requerimento ao executivo em regime de urgência 

maiores esclarecimentos sobre o projeto de lei, inclusive nas divergências entre 

 dos projetos de lei. No uso da palavra o vereador Fernando Pereira 

agradeceu a Deus por esta reunião e informou que irá esperar pela reunião das comissões para após 

Em seguida o vereador Ernane Dias desejou um bom trabalho para a Nova Mesa 

mou que irá aguardar parecer do assessor para após se pronunciar. O vereador 

Wilson disse concordar com a elaboração do requerimento, pois, o projeto tem que ser votado o 

 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 

1 

________________________________________________________________________________________ 

CEP 37905-000-MINASGERAIS. 

JANEIRO DE 2016, realizada 

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, 

se a ausência do vereador Márcio 

Os demais vereadores estavam 

Antes de iniciar o pequeno 

ano na presidência. Agradeceu aos 

aos funcionários desta Casa, e 

mara em 2016, os quais 

PEQUENO EXPEDIENTE,o Presidente 

ormação das Comissões 

leitura do Projeto de Lei nº 01/16 que “Dispõe 

sobre a desafetação de área pública que especifica e dá outras providências”. Tendo lembrado ainda, 

foi solicitado pelo Executivo regime de urgência na apreciação e votação do referido projeto de 

Dando continuidade o Presidente informou que após reunião no plenarinho as Comissões 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: 

Presidente: Evair Messias Pereira (PSC); Vice Presidente: Wilson Pereira (PDT); e Membro: Márcio 

 Presidente: Adenilson 

Presidente: Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB); e Membro: Fernando 

Presidente: Ernane Moreira 

Presidente: Evair Messias Pereira (PSC); e Membro: Gabriel Lourenço Queiroz 

Presidente: Fernando Pereira da 

Aparecido Donizete Rosa Amaral 

o Presidente relatou que deve agendar reunião das 

discutir o projeto e seja elaborado parecer do 

i expedido requerimento ao executivo em regime de urgência para 

maiores esclarecimentos sobre o projeto de lei, inclusive nas divergências entre área desafetada e 

No uso da palavra o vereador Fernando Pereira 

agradeceu a Deus por esta reunião e informou que irá esperar pela reunião das comissões para após 

Em seguida o vereador Ernane Dias desejou um bom trabalho para a Nova Mesa 

mou que irá aguardar parecer do assessor para após se pronunciar. O vereador 

Wilson disse concordar com a elaboração do requerimento, pois, o projeto tem que ser votado o 
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mais rápido possível visando não prejudicar 

cidadã Michelle, o vereador Wilson sugeriu o envio de ofício para informações das atitudes que 

foram tomadas. Esclarecido pelo vereador Fernando que 

para se inteirar das realidades dos fatos 

notificação da médica junto ao Conselho Regional de Medicina

preocupação é de que nas próximas reuniões sejam questionados pela cidadã quais a atitudes foram 

tomadas. Após o vereador Adenilson questionou se a reunião será feita com todas as comissões, 

respondido que sim, que o requerimento será feito visando atender a demanda do projeto que é em 

caráter de urgência.O vereador Wilson questionou se a reunião das comissões será 

resposta do requerimento, respondido que sim e que será feito contato com os vereadores para 

agendamento da referida reunião.

expediente, e nem votação na 

ordinária do mês de fevereiro

encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 

será assinada pelos vereadores presente
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visando não prejudicar ainda maisas empresas interessadas. 

cidadã Michelle, o vereador Wilson sugeriu o envio de ofício para informações das atitudes que 

foram tomadas. Esclarecido pelo vereador Fernando que o mesmo procurou a secretária de saúde 

para se inteirar das realidades dos fatos e também falou com a prefeita, e já existe documento

notificação da médica junto ao Conselho Regional de Medicina. Dito pelo vereador Wilson que a 

preocupação é de que nas próximas reuniões sejam questionados pela cidadã quais a atitudes foram 

or Adenilson questionou se a reunião será feita com todas as comissões, 

, que o requerimento será feito visando atender a demanda do projeto que é em 

O vereador Wilson questionou se a reunião das comissões será 

resposta do requerimento, respondido que sim e que será feito contato com os vereadores para 

agendamento da referida reunião.Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande 

votação na ORDEMDO DIA, o Presidente convocapara 

fevereiro, a realizar-se no dia 01, às 19:00 horas.Nada mais a tratar foi 

encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada

será assinada pelos vereadores presentes.   
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as empresas interessadas. Sobre denúncia da 

cidadã Michelle, o vereador Wilson sugeriu o envio de ofício para informações das atitudes que 

o mesmo procurou a secretária de saúde 

u com a prefeita, e já existe documento de 

. Dito pelo vereador Wilson que a 

preocupação é de que nas próximas reuniões sejam questionados pela cidadã quais a atitudes foram 

or Adenilson questionou se a reunião será feita com todas as comissões, 

, que o requerimento será feito visando atender a demanda do projeto que é em 

O vereador Wilson questionou se a reunião das comissões será realizada após 

resposta do requerimento, respondido que sim e que será feito contato com os vereadores para 

Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande 

para a primeira reunião 

Nada mais a tratar foi 

depois de verificada e aprovada 


