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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

do dia 04, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

Feita a chamada, constatou-se a ausência do vereador 

demais vereadores. Após verificação 

foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

12/07/16 o espaço da Câmara será cedido para 

horas. Lembrando que o Presidente do referido sindicato solicitou o espaço através de oficio 

enviado a esta Casa antecipadamente

propostas a LDO/2017. Não havendo mais matérias 

EXPEDIENTE: O Presidente comentou que o vereador Adenilson apresentou atestado justificando 

sua ausência. Quanto ao projeto de desafetação de área, questionou às comissões se o mesmo está

liberado para votação. Lembrou que na reunião anterior o referido não foi votado devido ausência 

do vereador Wilson Pereira, então, os vereadores devem verificar como irão proceder devido 

ausência do vereador Adenilson Queiroz nesta reunião.

cidadão Verdi Santos e que ficou muito triste com o que viu, pois,

cova para sepultar o cidadão, porque não existe coveiro para fazer o serviço, bem como, não havia 

ferramentas no local para a execução e nem corda para descer a urna na referida cova

este assunto é um pouco chato, que cobra melhorias no cemitério há tempos

cientes e graças a Deus já foram feitas algumas melhorias

não sendo responsável, porém, sendo representante público,

desculpar com toda a família do cidadão Verdi Santos. 

questionou se o Presidente conseguiu agendar reunião com representa

Respondido que não, que está tentando agendar tal reunião e levará o ofício em mãos, e quando for 

agendada os vereadores serão informados. 

mesmo não foi votado na última reunião, 

luto, e seguindo o mesmo ritmo, entendo que o projeto deve ser votado na próxima reunião, visto 

ausência do colega Adenilson. Sobre o projeto de chacreamento disse que verificou e questionou se 

será agendada reunião com os proprietários de lotes do chacreamento

participação dos mesmos. O Presidente concordou em fazer reunião principalmente com aqueles 

que já construíram no local. Tendo o vereador Márcio sugerido que a referida reunião

agendada para o dia primeiro de agosto às
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016, realizada às

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

se a ausência do vereador Adenilson Queiroz

Após verificação a ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade.

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: O Presidente comunica que em 

12/07/16 o espaço da Câmara será cedido para assembléia geral do SINTEX a partir das 18:00 

horas. Lembrando que o Presidente do referido sindicato solicitou o espaço através de oficio 

enviado a esta Casa antecipadamente. Informou que em 12/07 é o último dia para apresentação de 

Não havendo mais matérias no pequeno expediente, 

O Presidente comentou que o vereador Adenilson apresentou atestado justificando 

Quanto ao projeto de desafetação de área, questionou às comissões se o mesmo está

liberado para votação. Lembrou que na reunião anterior o referido não foi votado devido ausência 

do vereador Wilson Pereira, então, os vereadores devem verificar como irão proceder devido 

ausência do vereador Adenilson Queiroz nesta reunião. Após comentou ter ido ao sepultamento do 

cidadão Verdi Santos e que ficou muito triste com o que viu, pois, a própria família teve que cavar a 

cova para sepultar o cidadão, porque não existe coveiro para fazer o serviço, bem como, não havia 

execução e nem corda para descer a urna na referida cova

este assunto é um pouco chato, que cobra melhorias no cemitério há tempos

cientes e graças a Deus já foram feitas algumas melhorias.  Relatou se sentir envergonhado mesmo 

, porém, sendo representante público, e por isso, gostaria de 

desculpar com toda a família do cidadão Verdi Santos. Em seguida o vereador Márcio Andrade 

questionou se o Presidente conseguiu agendar reunião com representantes da empresa cisne. 

, que está tentando agendar tal reunião e levará o ofício em mãos, e quando for 

agendada os vereadores serão informados. Quanto ao projeto de desafetação de área, disse que o 

mesmo não foi votado na última reunião, respeitando a ausência do vereador Wilson que estava de 

entendo que o projeto deve ser votado na próxima reunião, visto 

Sobre o projeto de chacreamento disse que verificou e questionou se 

gendada reunião com os proprietários de lotes do chacreamento

O Presidente concordou em fazer reunião principalmente com aqueles 

. Tendo o vereador Márcio sugerido que a referida reunião

agendada para o dia primeiro de agosto às dezessete horas. O vereador Evair questionou se os 
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, realizada às 19:00 horas 

, centro, Fortaleza de Minas. 

Adenilson Queiroz, estando presentes os 

aprovada por unanimidade. Após 

O Presidente comunica que em 

assembléia geral do SINTEX a partir das 18:00 

horas. Lembrando que o Presidente do referido sindicato solicitou o espaço através de oficio 

Informou que em 12/07 é o último dia para apresentação de 

o pequeno expediente, passou-se ao GRANDE 

O Presidente comentou que o vereador Adenilson apresentou atestado justificando 

Quanto ao projeto de desafetação de área, questionou às comissões se o mesmo está 

liberado para votação. Lembrou que na reunião anterior o referido não foi votado devido ausência 

do vereador Wilson Pereira, então, os vereadores devem verificar como irão proceder devido 

ter ido ao sepultamento do 

a própria família teve que cavar a 

cova para sepultar o cidadão, porque não existe coveiro para fazer o serviço, bem como, não havia 

execução e nem corda para descer a urna na referida cova. Falou que 

este assunto é um pouco chato, que cobra melhorias no cemitério há tempos, que todos estão 

Relatou se sentir envergonhado mesmo 

e por isso, gostaria de desabafar e se 

Em seguida o vereador Márcio Andrade 

ntes da empresa cisne. 

, que está tentando agendar tal reunião e levará o ofício em mãos, e quando for 

Quanto ao projeto de desafetação de área, disse que o 

respeitando a ausência do vereador Wilson que estava de 

entendo que o projeto deve ser votado na próxima reunião, visto 

Sobre o projeto de chacreamento disse que verificou e questionou se 

gendada reunião com os proprietários de lotes do chacreamento é desnecessária a 

O Presidente concordou em fazer reunião principalmente com aqueles 

. Tendo o vereador Márcio sugerido que a referida reunião seja 

dezessete horas. O vereador Evair questionou se os 
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vereadores não teriam mais uma reunião ordinária no mês de julho. Esclarecido pelo Presidente 

que não, devido ao recesso que se inicia a partir do dia 17/07.

reunião das comissões para discutir o projeto do chacreamento e da desafetação de área no dia 

primeiro de agosto às dezesseis horas. 

projeto é diferente do outro, e em sua opinião o projeto de desafeta

nesta reunião, se houver acordo do Plenário

Pereira, informando que esta aprovação está se arrastando e talvez após aprovação,  não dê para 

resolver os trâmites legais em tempo hábil. 

mesmo tem informações se os demais projetos de desafetação de área já estarão na Câmara para 

apreciação e votação. O vereador Evair respondeu acreditar que s

segunda via de um dos terrenos, tendo o vereador Ernane sugerido votar o projeto de desafetação 

no dia primeiro de agosto e que este seja o último prazo. Respondido pelo vereador Evair que são 

projetos distintos. O vereador Márcio concordou com a colocação feita pelo colega Ernane. 

continuidade o vereador Márcio sugeriu ao Presidente que o mesmo procurasse a prefeita e 

informasse o assunto referente ao cemitério, pois, pode ser que nem a prefeita esteja sabendo 

situação. Sugeriu que o Presidente conversasse com a prefeita visando repassar o assunto referente 

a falta de coveiro no cemitério para que seja designado servidor ao local e desta forma 

regularizariam a situação. O vereador Gabriel Queiroz questionou se não e

na função de coveiro. Questionou também se o projeto de desafetação de área seria liberado para 

votação. Respondido pelo Presidente 

depende dos vereadores, levando em consideração a ausência do vereador Adenilson Queiroz. 

vereador Gabriel ainda questionou se algum vereador tem conhecimento de quantos lotes possui o 

novo loteamento. Respondido pelo vereador Márcio que 

Após o Presidente questionou qual seria a posição do vereador Gabriel quanto ao projeto de 

desafetação do lote, respondido que 

conhecimento de que o projeto seria votado, então, se as comissões liberarem o mesmo é de acordo. 

Em seguida o vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta 

reunião, e disse que não tem servidor disponível para o cemitério, 

responsável pelo serviço e que possivelmente a mesma estaria com problema de saúde e por isso, 

se ausentou. Esclarecido pelo vereador Márcio que existe pessoa responsável pela construção dos 

túmulos, mas, este serviço é particular
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vereadores não teriam mais uma reunião ordinária no mês de julho. Esclarecido pelo Presidente 

que não, devido ao recesso que se inicia a partir do dia 17/07. O vereador Márcio sugeriu ainda 

reunião das comissões para discutir o projeto do chacreamento e da desafetação de área no dia 

primeiro de agosto às dezesseis horas. Pediu a palavra a vereador Evair Pereira informando que um 

em sua opinião o projeto de desafetação de área poderia ser votado 

, se houver acordo do Plenário. Manifestou a mesma opinião o vereador Fernando 

, informando que esta aprovação está se arrastando e talvez após aprovação,  não dê para 

resolver os trâmites legais em tempo hábil. O vereador Ernane Dias questionou ao colega Evair se o 

mesmo tem informações se os demais projetos de desafetação de área já estarão na Câmara para 

O vereador Evair respondeu acreditar que sim, que foi necessário solicitar 

segunda via de um dos terrenos, tendo o vereador Ernane sugerido votar o projeto de desafetação 

no dia primeiro de agosto e que este seja o último prazo. Respondido pelo vereador Evair que são 

Márcio concordou com a colocação feita pelo colega Ernane. 

continuidade o vereador Márcio sugeriu ao Presidente que o mesmo procurasse a prefeita e 

informasse o assunto referente ao cemitério, pois, pode ser que nem a prefeita esteja sabendo 

Sugeriu que o Presidente conversasse com a prefeita visando repassar o assunto referente 

a falta de coveiro no cemitério para que seja designado servidor ao local e desta forma 

O vereador Gabriel Queiroz questionou se não existe servidor disponível 

Questionou também se o projeto de desafetação de área seria liberado para 

pelo Presidente que não há funcionário para a função, e 

depende dos vereadores, levando em consideração a ausência do vereador Adenilson Queiroz. 

vereador Gabriel ainda questionou se algum vereador tem conhecimento de quantos lotes possui o 

novo loteamento. Respondido pelo vereador Márcio que são mais ou menos trezentos e vinte lotes. 

Após o Presidente questionou qual seria a posição do vereador Gabriel quanto ao projeto de 

desafetação do lote, respondido que mesmo o vereador Adenilson estando ausente, o mesmo tinha 

o seria votado, então, se as comissões liberarem o mesmo é de acordo. 

Em seguida o vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta 

não tem servidor disponível para o cemitério, 

e que possivelmente a mesma estaria com problema de saúde e por isso, 

Esclarecido pelo vereador Márcio que existe pessoa responsável pela construção dos 

túmulos, mas, este serviço é particular, e no caso citado pelo Presidente, a cova foi feita direito no 
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vereadores não teriam mais uma reunião ordinária no mês de julho. Esclarecido pelo Presidente 

O vereador Márcio sugeriu ainda 

reunião das comissões para discutir o projeto do chacreamento e da desafetação de área no dia 

Pediu a palavra a vereador Evair Pereira informando que um 

de área poderia ser votado 

. Manifestou a mesma opinião o vereador Fernando 

, informando que esta aprovação está se arrastando e talvez após aprovação,  não dê para 

O vereador Ernane Dias questionou ao colega Evair se o 

mesmo tem informações se os demais projetos de desafetação de área já estarão na Câmara para 

que foi necessário solicitar 

segunda via de um dos terrenos, tendo o vereador Ernane sugerido votar o projeto de desafetação 

no dia primeiro de agosto e que este seja o último prazo. Respondido pelo vereador Evair que são 

Márcio concordou com a colocação feita pelo colega Ernane. Dando 

continuidade o vereador Márcio sugeriu ao Presidente que o mesmo procurasse a prefeita e 

informasse o assunto referente ao cemitério, pois, pode ser que nem a prefeita esteja sabendo da 

Sugeriu que o Presidente conversasse com a prefeita visando repassar o assunto referente 

a falta de coveiro no cemitério para que seja designado servidor ao local e desta forma 

xiste servidor disponível 

Questionou também se o projeto de desafetação de área seria liberado para 

que não há funcionário para a função, e que a liberação 

depende dos vereadores, levando em consideração a ausência do vereador Adenilson Queiroz. O 

vereador Gabriel ainda questionou se algum vereador tem conhecimento de quantos lotes possui o 

são mais ou menos trezentos e vinte lotes. 

Após o Presidente questionou qual seria a posição do vereador Gabriel quanto ao projeto de 

mesmo o vereador Adenilson estando ausente, o mesmo tinha 

o seria votado, então, se as comissões liberarem o mesmo é de acordo. 

Em seguida o vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta 

não tem servidor disponível para o cemitério, porém, existe pessoa 

e que possivelmente a mesma estaria com problema de saúde e por isso, 

Esclarecido pelo vereador Márcio que existe pessoa responsável pela construção dos 

te, a cova foi feita direito no 
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chão, sendo diferente o procedimento. Dito pelo Presidente que em sua opinião o sepultamento é 

de responsabilidade do município

acreditar que as mesmas existam 

exclusivo. Tendo o vereador Gabriel sugerido o envio de requerimento ao executivo para a 

designação de servidor para fazer as funções de coveiro no cemitério municipal. 

vereador Fernando que talvez não seja possível disponibilizar um servidor para fazer somente esta 

função, uma vez que esse tipo de situação não ocorre com freqüência

Fernando se manifestou quanto ao projeto de desafetação, dizendo ser favorável ao mesmo, o qual 

foi enviado em caráter de urgência e 

valor arrecado será aplicado no nov

contrário o mesmo permanecerá em trâmite até o fim do ano. 

discutido sobre a limpeza do cemitério e a destinação de restos de urnas, restos mortais e etc. Disse 

que de acordo com a prefeita que a referida limpeza já está sendo feita e os restos estão sendo 

depositados dentro do próprio cemitério. 

criticando o parecer do Presidente da Casa e que também não é contr

para título de orientação, devem tomar cuidado com o empréstimo da Câmara para o SINTEX

a entidade é um sindicato e existe limite de pessoa

não é órgão público e este é um ano

direito de aluguel de algumas entidades que dispõem 

para dar continuidade em seus trabalhos. 

o Presidente possa rever esta questão

quando o clamor público exigir, pois, o mesmo tem certeza que a reunião do SINTEX será fechada e 

se alguém da população quiser participar não vai poder.

foi protocolado na secretaria da Câmara que já foi cedido espaço, que não tinha se atentado para 

esta questão e com certeza irá avaliar melhor as possibilidades de empréstimo do espaço da 

Câmara nas próximas solicitações.

situação do cemitério é crítica, não existe coveiro, porém, é costume dos membros da família 

providenciar a cova ou o túmulo e que não pode dizer se é ou não obrigação do município, ter um 

coveiro. Informado pelo vereador Fernando que no edital do concurso público havia sim a função 

de coveiro, duas pessoas foram aprovadas, porém, não foram chamadas. 

que apesar de ser um cemitério público, as pessoas adquirem terrenos e
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, sendo diferente o procedimento. Dito pelo Presidente que em sua opinião o sepultamento é 

de responsabilidade do município.  Sobre as ferramentas o vereador Fernando Pereira 

acreditar que as mesmas existam e devem saber onde estão, pois, provavelmente devem ser de uso 

exclusivo. Tendo o vereador Gabriel sugerido o envio de requerimento ao executivo para a 

designação de servidor para fazer as funções de coveiro no cemitério municipal. 

do que talvez não seja possível disponibilizar um servidor para fazer somente esta 

função, uma vez que esse tipo de situação não ocorre com freqüência. Continuando o vereador 

Fernando se manifestou quanto ao projeto de desafetação, dizendo ser favorável ao mesmo, o qual 

foi enviado em caráter de urgência e deve ser liberado, pois, esta aprovação é necessária visto que o 

valor arrecado será aplicado no novo loteamento. Enfatizou que devem votar o projeto, do 

contrário o mesmo permanecerá em trâmite até o fim do ano. Lembrou que em reunião anterior foi 

discutido sobre a limpeza do cemitério e a destinação de restos de urnas, restos mortais e etc. Disse 

que a referida limpeza já está sendo feita e os restos estão sendo 

depositados dentro do próprio cemitério. Em seguida o vereador Evair Pereira relatou que

criticando o parecer do Presidente da Casa e que também não é contrário ao mesmo, mas,

para título de orientação, devem tomar cuidado com o empréstimo da Câmara para o SINTEX

a entidade é um sindicato e existe limite de pessoas que compõe o mesmo. Que o referido sindicato 

este é um ano eleitoral. Enfatizou que desta forma a Câmara está tirando o 

aluguel de algumas entidades que dispõem de espaço e que necessitam arrecadar verba 

para dar continuidade em seus trabalhos. Falou que esta é uma crítica construtiva e que espera que 

o Presidente possa rever esta questão. Disse que o espaço da Câmara tem sim que ser usado, 

quando o clamor público exigir, pois, o mesmo tem certeza que a reunião do SINTEX será fechada e 

se alguém da população quiser participar não vai poder. Respondido pelo Presidente que o pedido 

foi protocolado na secretaria da Câmara que já foi cedido espaço, que não tinha se atentado para 

esta questão e com certeza irá avaliar melhor as possibilidades de empréstimo do espaço da 

ções. Dando continuidade o vereador Evair disse que realmente a 

situação do cemitério é crítica, não existe coveiro, porém, é costume dos membros da família 

e que não pode dizer se é ou não obrigação do município, ter um 

Informado pelo vereador Fernando que no edital do concurso público havia sim a função 

, duas pessoas foram aprovadas, porém, não foram chamadas. Dito pelo vereador Evair 

que apesar de ser um cemitério público, as pessoas adquirem terrenos e pagam por eles
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, sendo diferente o procedimento. Dito pelo Presidente que em sua opinião o sepultamento é 

o vereador Fernando Pereira disse 

saber onde estão, pois, provavelmente devem ser de uso 

exclusivo. Tendo o vereador Gabriel sugerido o envio de requerimento ao executivo para a 

designação de servidor para fazer as funções de coveiro no cemitério municipal. Respondido pelo 

do que talvez não seja possível disponibilizar um servidor para fazer somente esta 

Continuando o vereador 

Fernando se manifestou quanto ao projeto de desafetação, dizendo ser favorável ao mesmo, o qual 

deve ser liberado, pois, esta aprovação é necessária visto que o 

Enfatizou que devem votar o projeto, do 

Lembrou que em reunião anterior foi 

discutido sobre a limpeza do cemitério e a destinação de restos de urnas, restos mortais e etc. Disse 

que a referida limpeza já está sendo feita e os restos estão sendo 

Em seguida o vereador Evair Pereira relatou que não está 

ário ao mesmo, mas, somente 

para título de orientação, devem tomar cuidado com o empréstimo da Câmara para o SINTEX, pois, 

s que compõe o mesmo. Que o referido sindicato 

Enfatizou que desta forma a Câmara está tirando o 

de espaço e que necessitam arrecadar verba 

Falou que esta é uma crítica construtiva e que espera que 

. Disse que o espaço da Câmara tem sim que ser usado, mas, 

quando o clamor público exigir, pois, o mesmo tem certeza que a reunião do SINTEX será fechada e 

Respondido pelo Presidente que o pedido 

foi protocolado na secretaria da Câmara que já foi cedido espaço, que não tinha se atentado para 

esta questão e com certeza irá avaliar melhor as possibilidades de empréstimo do espaço da 

Dando continuidade o vereador Evair disse que realmente a 

situação do cemitério é crítica, não existe coveiro, porém, é costume dos membros da família 

e que não pode dizer se é ou não obrigação do município, ter um 

Informado pelo vereador Fernando que no edital do concurso público havia sim a função 

Dito pelo vereador Evair 

pagam por eles, passando 
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a ser particular. Relatou que é louvável o desabafo do Presidente e que devem verificar a 

possibilidade de destinar alguém para o serviço. Ao final disse acreditar que a família do Sr. Verdi 

com certeza tem conhecimento desta situ

obrigação do município. Com relação ao projeto de desafetação disse que em reunião anterior o 

mesmo não foi votado em respeito ao luto vivido pelo vereador Wilson Pereira, 

motivo justo. Que apesar da ausência do vereador Adenilson nesta reunião

de que tal projeto seria votado, é esclarecido do assunto e por isso devem votar o mesmo

aparte por sugestão do vereador Ernane Dias 

do Plenário: 1 - Ofício ao Sr. Paulo Flávio Bárbara, representante do grupo Pedal Fort 

parabenizando pela realização de passeio ciclístico em apoio ao evento ocorrido 

recentemente no Pesqueiro do Mamão

ciclistas; 2 - Requerimento ao executivo para

de guarita na saída para Passos, visando beneficiar os estudantes que esperam veículo 

escolar no local, pois, em épocas chuvosas não há abrigo

parabenizou o cidadão Jailson Reis por estar sempre presente em todas as reuniões da Câmara, 

parabenizou também porque o mesmo faz diversas postagens interessantes em rede social.

questionou se a empresa KeLuz tem prestado serviços na ci

do cidadão conhecido como João Ratão, há lâmpada queimada, tendo o vereador recebido 

reclamação do fato. Solicitou ao colega Fernando que solicitasse aos funcionários da empresa que 

façam o serviço e justificou que ped

a empresa. Quanto a construção de guarita  o vereador Fernando informou que no mandato 

passado foram feitos diversos requerimento para tal construção, porém, responderam que tal 

construção poderia servir também 

lugares. Dito pelo vereador Márcio que esta construção é um problema, pois,irá beneficiar os 

usuários, porém, os vizinhos próximos do local a ser construído nunca querem a construção

isso, devem usar área pública. Quanto ao projeto de desafetação o vereador Ernane disse que 

apesar de respeitar a ausência do colega Adenilson, o mesmo é de acordo com a votação nesta 

reunião. Relatou que o vereador Adenilson também é interessado na aprovação do referido projeto 

e com certeza não iria se importar se votassem.

que como membro da comissão de saúde esteve junto da diretora do departa

visando esclarecimentos sobre a denúncia apresentada pela cidadã Divina Lopes, porém, a referida 
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. Relatou que é louvável o desabafo do Presidente e que devem verificar a 

de destinar alguém para o serviço. Ao final disse acreditar que a família do Sr. Verdi 

com certeza tem conhecimento desta situação, porém, o vereador não pode dizer se é ou não 

Com relação ao projeto de desafetação disse que em reunião anterior o 

mesmo não foi votado em respeito ao luto vivido pelo vereador Wilson Pereira, 

pesar da ausência do vereador Adenilson nesta reunião,

de que tal projeto seria votado, é esclarecido do assunto e por isso devem votar o mesmo

aparte por sugestão do vereador Ernane Dias foram feitas as seguintes proposições de 

Ofício ao Sr. Paulo Flávio Bárbara, representante do grupo Pedal Fort 

parabenizando pela realização de passeio ciclístico em apoio ao evento ocorrido 

recentemente no Pesqueiro do Mamão, em que compareceram mais ou menos quarenta 

Requerimento ao executivo para que seja verificada possibilidade de

de guarita na saída para Passos, visando beneficiar os estudantes que esperam veículo 

, pois, em épocas chuvosas não há abrigo. Em seguida o vereado

parabenizou o cidadão Jailson Reis por estar sempre presente em todas as reuniões da Câmara, 

parabenizou também porque o mesmo faz diversas postagens interessantes em rede social.

questionou se a empresa KeLuz tem prestado serviços na cidade. Disse que próximo da residência 

do cidadão conhecido como João Ratão, há lâmpada queimada, tendo o vereador recebido 

reclamação do fato. Solicitou ao colega Fernando que solicitasse aos funcionários da empresa que 

façam o serviço e justificou que pede ao vereador Fernando porque o mesmo tem mais contato com 

Quanto a construção de guarita  o vereador Fernando informou que no mandato 

passado foram feitos diversos requerimento para tal construção, porém, responderam que tal 

servir também de refúgio para moradores de rua que poderiam vir de outros 

Dito pelo vereador Márcio que esta construção é um problema, pois,irá beneficiar os 

usuários, porém, os vizinhos próximos do local a ser construído nunca querem a construção

Quanto ao projeto de desafetação o vereador Ernane disse que 

apesar de respeitar a ausência do colega Adenilson, o mesmo é de acordo com a votação nesta 

Relatou que o vereador Adenilson também é interessado na aprovação do referido projeto 

e com certeza não iria se importar se votassem. Em seguida o vereador Aparecido Amaral informou 

que como membro da comissão de saúde esteve junto da diretora do departa

visando esclarecimentos sobre a denúncia apresentada pela cidadã Divina Lopes, porém, a referida 
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. Relatou que é louvável o desabafo do Presidente e que devem verificar a 

de destinar alguém para o serviço. Ao final disse acreditar que a família do Sr. Verdi 

, porém, o vereador não pode dizer se é ou não 

Com relação ao projeto de desafetação disse que em reunião anterior o 

mesmo não foi votado em respeito ao luto vivido pelo vereador Wilson Pereira, sendo este um 

, o mesmo estava ciente 

de que tal projeto seria votado, é esclarecido do assunto e por isso devem votar o mesmo. Em 

foram feitas as seguintes proposições de autoria 

Ofício ao Sr. Paulo Flávio Bárbara, representante do grupo Pedal Fort 

parabenizando pela realização de passeio ciclístico em apoio ao evento ocorrido 

, em que compareceram mais ou menos quarenta 

que seja verificada possibilidade de construção 

de guarita na saída para Passos, visando beneficiar os estudantes que esperam veículo 

Em seguida o vereador Ernane Dias 

parabenizou o cidadão Jailson Reis por estar sempre presente em todas as reuniões da Câmara, 

parabenizou também porque o mesmo faz diversas postagens interessantes em rede social. Após 

dade. Disse que próximo da residência 

do cidadão conhecido como João Ratão, há lâmpada queimada, tendo o vereador recebido 

reclamação do fato. Solicitou ao colega Fernando que solicitasse aos funcionários da empresa que 

e ao vereador Fernando porque o mesmo tem mais contato com 

Quanto a construção de guarita  o vereador Fernando informou que no mandato 

passado foram feitos diversos requerimento para tal construção, porém, responderam que tal 

de refúgio para moradores de rua que poderiam vir de outros 

Dito pelo vereador Márcio que esta construção é um problema, pois,irá beneficiar os 

usuários, porém, os vizinhos próximos do local a ser construído nunca querem a construção, e por 

Quanto ao projeto de desafetação o vereador Ernane disse que 

apesar de respeitar a ausência do colega Adenilson, o mesmo é de acordo com a votação nesta 

Relatou que o vereador Adenilson também é interessado na aprovação do referido projeto 

o vereador Aparecido Amaral informou 

que como membro da comissão de saúde esteve junto da diretora do departamento de saúde 

visando esclarecimentos sobre a denúncia apresentada pela cidadã Divina Lopes, porém, a referida 
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diretora não estava sabendo do assunto

social. Tendo sido feitos ofícios dos vereadores

Pereira e Fernando Pereira a diretora do departamento de saúde, Edina Andrade, e a 

assistente social Lilian Leite parabenizando as mesmas pelos excelentes serviços prestados 

ao município, pois, se esforçam bast

disse ser de acordo com a votação. 

sepultamento citado pelo Presidente, que presenciou os membros da família fazendo a cova, 

já aconteceu em outros mandatos dos cidadãos não procurarem a prefeitura para ajuda,

sempre quando a prefeitura é procurada, a mesma sempre 

Quanto ao projeto de lei de desafetação

respeitando o colega Adenilson que ausente por motivo de saúde

vereador Fernando Pereira informando que como membro da comissão de saúde também foi em 

busca de informações sobre a denúncia

não tinha conhecimento do assunto. Mas, a servidora

atendeu a cidadã Patrícia, e que no dia e horário citados na denúncia

estava sim em seu local de trabalho

que os fatos sejam esclarecidos para que não ocorram 

Sobre o fato de as famílias carentes as vezes não procurar a prefeitura em apoio a sepultamentos, o 

vereador Fernando disse que quando sua neta e sua sogra faleceram, foram os membros da família 

que fizeram o túmulo, que não está dizendo que as pessoas são

consigam, devem sim procurar a prefeitura em busca de ajuda.

novamente a palavra para informar que o serviço de podas de árvores do poliesportivo já foram 

feitas. Lembrou que após reclamação de

vereadores fizeram requerimento e foram atendidos. 

pois, não estão dizendo que a família procurou ajuda da prefeitura e não foi atendida quanto ao 

sepultamento. Que estão falando de situação ocorrida, e falam no intuito de não deixar acontecer 

novamente. Lembrado pelo vereador Wilson que em outras gestões 

urnas (caixões), e é lei, inclusive consta no orçamento do município

Itamar Justino da Silva, o qual agradeceu ofício enviado por esta Casa

de evento. Após questionou quais dos vereadores estiveram presentes no dia evento

que estiveram presentes os vereadores Jur
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diretora não estava sabendo do assunto, que a referida diretora ficou de falar com a assistente 

feitos ofícios dos vereadores Aparecido Amaral, Ernane Dias

e Fernando Pereira a diretora do departamento de saúde, Edina Andrade, e a 

assistente social Lilian Leite parabenizando as mesmas pelos excelentes serviços prestados 

, pois, se esforçam bastante. Quanto ao projeto de desafetação, o vereador Amaral 

disse ser de acordo com a votação. Em seguida o vereador Wilson disse que

sepultamento citado pelo Presidente, que presenciou os membros da família fazendo a cova, 

eceu em outros mandatos dos cidadãos não procurarem a prefeitura para ajuda,

sempre quando a prefeitura é procurada, a mesma sempre apóia, desde que a família seja carente

Quanto ao projeto de lei de desafetação, disse que se há necessidade, o mesmo

respeitando o colega Adenilson que ausente por motivo de saúde. Solicitou novamente a palavra o 

vereador Fernando Pereira informando que como membro da comissão de saúde também foi em 

busca de informações sobre a denúncia da cidadã Divina, tendo a servidora

não tinha conhecimento do assunto. Mas, a servidora Joana Darque inform

e que no dia e horário citados na denúncia, a assistente social Lilian 

trabalho a serviço. Tendo o vereador solicitado na secretaria de saúde 

que os fatos sejam esclarecidos para que não ocorram desconfortos para a administração pública

Sobre o fato de as famílias carentes as vezes não procurar a prefeitura em apoio a sepultamentos, o 

quando sua neta e sua sogra faleceram, foram os membros da família 

, que não está dizendo que as pessoas são obrigadas a isso, e caso não 

consigam, devem sim procurar a prefeitura em busca de ajuda. Após o vereador Márcio solicitou 

novamente a palavra para informar que o serviço de podas de árvores do poliesportivo já foram 

feitas. Lembrou que após reclamação de choques em cidadãos que encostavam no alambrado, os 

vereadores fizeram requerimento e foram atendidos. Enfatizou que a fala do colega Wilson foi boa, 

pois, não estão dizendo que a família procurou ajuda da prefeitura e não foi atendida quanto ao 

Que estão falando de situação ocorrida, e falam no intuito de não deixar acontecer 

Lembrado pelo vereador Wilson que em outras gestões foram fornecidas inclusive 

, e é lei, inclusive consta no orçamento do município. Fez uso 

Itamar Justino da Silva, o qual agradeceu ofício enviado por esta Casa parabenizando por realização 

de evento. Após questionou quais dos vereadores estiveram presentes no dia evento

que estiveram presentes os vereadores Jurubel, Ernane e Wilson, tendo o Sr. Itamar agradecido a 
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, que a referida diretora ficou de falar com a assistente 

Aparecido Amaral, Ernane Dias, Evair Messias 

e Fernando Pereira a diretora do departamento de saúde, Edina Andrade, e a 

assistente social Lilian Leite parabenizando as mesmas pelos excelentes serviços prestados 

Quanto ao projeto de desafetação, o vereador Amaral 

Em seguida o vereador Wilson disse que esteve presente no 

sepultamento citado pelo Presidente, que presenciou os membros da família fazendo a cova, porém, 

eceu em outros mandatos dos cidadãos não procurarem a prefeitura para ajuda, e que 

, desde que a família seja carente. 

, o mesmo é de acordo,mesmo 

Solicitou novamente a palavra o 

vereador Fernando Pereira informando que como membro da comissão de saúde também foi em 

, tendo a servidora Edina informado que 

Joana Darque informou que a mesma não 

a assistente social Lilian 

Tendo o vereador solicitado na secretaria de saúde 

desconfortos para a administração pública. 

Sobre o fato de as famílias carentes as vezes não procurar a prefeitura em apoio a sepultamentos, o 

quando sua neta e sua sogra faleceram, foram os membros da família 

obrigadas a isso, e caso não 

Após o vereador Márcio solicitou 

novamente a palavra para informar que o serviço de podas de árvores do poliesportivo já foram 

choques em cidadãos que encostavam no alambrado, os 

Enfatizou que a fala do colega Wilson foi boa, 

pois, não estão dizendo que a família procurou ajuda da prefeitura e não foi atendida quanto ao 

Que estão falando de situação ocorrida, e falam no intuito de não deixar acontecer 

foram fornecidas inclusive 

Fez uso da tribuna o cidadão 

parabenizando por realização 

de evento. Após questionou quais dos vereadores estiveram presentes no dia evento, respondido 

ubel, Ernane e Wilson, tendo o Sr. Itamar agradecido a 
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presença dos mesmos. O vereador Evair informou que não esteve presente. O vereador Fernando

justificou tanto para o Sr. Itamar quanto para os demais organizadores de eventos no município que 

há mais ou menos cinco anos que o mesmo não participa 

Itamar, disse admirá-lo, pois, o mesmo faz festas para toda a população

participa devido sua religião. Continuando o Sr. Itamar agradeceu especialmente o vereador Wilson 

que mesmo estando com seu pai enfermo, 

crianças, tendo permanecido no evento mesmo após receber a notícia que seu pai havia falecid

devido suas responsabilidades. O Sr. Itamar solicitou aos vereadores

em prol do hospital do câncer, o qual ainda não tem data definida

tomar cuidado, e com este evento poderia beneficiar alg

uma vez, que os candidatos devem ser eleitos por merecimento. 

municipal, disse ter sido bem atendido todas as vezes que procurou

pelos médicos, e nunca recebeu não como resposta. 

fato ocorrido entre o mesmo e determinado médico

alternativas foi chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrências

primeiro passo para os cidadãos que se sentirem lesados, desta forma resolverá a maior parte dos 

problemas. O vereador Márcio disse que não está falando que as servidoras Joana Darque e Lilian 

estão erradas, porém, a denunciante inclusive assinou a d

vereador a comissão de saúde poderia conversar com a cidadã Divina, para verificar 

realmente aconteceu, pois, pode ser que no momento do nervoso a cidadã tenha procurado a 

Câmara e relatado fatos que talvez não tenham tido tanta intensidade, conforme a mesma 

descreveu. Lembrou que não estão mais na época em que a saúde do município

a saúde do município ainda é melhor do que vários municípios da região

número de habitantes que Fortaleza

tempos devido a falta de recursos,e esta situação não é 

equívocos envolvendo cidadãos e profissionais, mas, isso não deve ser julgado como problemas 

relacionados a saúde, pois, na verdade não é, 

Continuando o vereador Márcio se justificou ao Sr. Itamar informando que neste evento não pôde 

estar presente, devido compromisso particular,

Tendo o Sr. Itamar dito que a ausência do vereador Márcio foi justificada pelo Pr

Câmara. Após informou que nesta data se reuniu com a prefeita
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O vereador Evair informou que não esteve presente. O vereador Fernando

justificou tanto para o Sr. Itamar quanto para os demais organizadores de eventos no município que 

menos cinco anos que o mesmo não participa deste tipo de festa. 

lo, pois, o mesmo faz festas para toda a população

Continuando o Sr. Itamar agradeceu especialmente o vereador Wilson 

que mesmo estando com seu pai enfermo, participou do evento e organizou o torneio de futebol de 

, tendo permanecido no evento mesmo após receber a notícia que seu pai havia falecid

O Sr. Itamar solicitou aos vereadores apoio na realização de event

em prol do hospital do câncer, o qual ainda não tem data definida, pois, por ser ano político deve 

tomar cuidado, e com este evento poderia beneficiar algum candidato, e o cidadão não quer isso, 

uma vez, que os candidatos devem ser eleitos por merecimento. Sobre atendimento na policlínica 

municipal, disse ter sido bem atendido todas as vezes que procurou, tanto por funcionários quanto 

recebeu não como resposta. Em aparte o vereador Fernando lembrou de 

fato ocorrido entre o mesmo e determinado médico, o qual se sentiu e lesado e a primeira das 

alternativas foi chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrências, e para o vereador ess

primeiro passo para os cidadãos que se sentirem lesados, desta forma resolverá a maior parte dos 

O vereador Márcio disse que não está falando que as servidoras Joana Darque e Lilian 

a denunciante inclusive assinou a denúncia feita pela mesma

a comissão de saúde poderia conversar com a cidadã Divina, para verificar 

realmente aconteceu, pois, pode ser que no momento do nervoso a cidadã tenha procurado a 

Câmara e relatado fatos que talvez não tenham tido tanta intensidade, conforme a mesma 

Lembrou que não estão mais na época em que a saúde do município

a saúde do município ainda é melhor do que vários municípios da região 

número de habitantes que Fortaleza. Comentou que a qualidade da saúde tem diminuídos há 

tempos devido a falta de recursos,e esta situação não é recente. Falou que as vezes podem ocorrer 

equívocos envolvendo cidadãos e profissionais, mas, isso não deve ser julgado como problemas 

relacionados a saúde, pois, na verdade não é, devendo ser tratado e resolvido de forma profissional. 

or Márcio se justificou ao Sr. Itamar informando que neste evento não pôde 

devido compromisso particular, mas, participou de diversos outros eventos do local. 

Tendo o Sr. Itamar dito que a ausência do vereador Márcio foi justificada pelo Pr

Após informou que nesta data se reuniu com a prefeita, pois, o mesmo havia solicitado 
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O vereador Evair informou que não esteve presente. O vereador Fernando 

justificou tanto para o Sr. Itamar quanto para os demais organizadores de eventos no município que 

deste tipo de festa. Parabenizou o Sr. 

lo, pois, o mesmo faz festas para toda a população, mas, o vereador não 

Continuando o Sr. Itamar agradeceu especialmente o vereador Wilson 

participou do evento e organizou o torneio de futebol de 

, tendo permanecido no evento mesmo após receber a notícia que seu pai havia falecido, 

apoio na realização de evento 

, pois, por ser ano político deve 

um candidato, e o cidadão não quer isso, 

Sobre atendimento na policlínica 

, tanto por funcionários quanto 

Em aparte o vereador Fernando lembrou de 

, o qual se sentiu e lesado e a primeira das 

, e para o vereador esse é o 

primeiro passo para os cidadãos que se sentirem lesados, desta forma resolverá a maior parte dos 

O vereador Márcio disse que não está falando que as servidoras Joana Darque e Lilian 

enúncia feita pela mesma, e para o 

a comissão de saúde poderia conversar com a cidadã Divina, para verificar o que 

realmente aconteceu, pois, pode ser que no momento do nervoso a cidadã tenha procurado a 

Câmara e relatado fatos que talvez não tenham tido tanta intensidade, conforme a mesma 

Lembrou que não estão mais na época em que a saúde do município era excelente, mas, 

 que possuem o mesmo 

. Comentou que a qualidade da saúde tem diminuídos há 

Falou que as vezes podem ocorrer 

equívocos envolvendo cidadãos e profissionais, mas, isso não deve ser julgado como problemas 

devendo ser tratado e resolvido de forma profissional. 

or Márcio se justificou ao Sr. Itamar informando que neste evento não pôde 

mas, participou de diversos outros eventos do local. 

Tendo o Sr. Itamar dito que a ausência do vereador Márcio foi justificada pelo Presidente da 

, pois, o mesmo havia solicitado 
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jogassem água na estrada do Pesqueiro do Mamão, porém, não fizeram o serviço

o trânsito da zona rural passa pela porta do pesqueiro,

também a construção de quebra molas na referida estrada, tendo a prefeita informado que o 

município está sem recursos para adquirir placas indicativas, que o quebra molas poderia ser 

construído, mas, não teria como instalar placa de indicação do mesmo. 

associação RODEIOFORT está voltando suas atividades, que já iniciaram os treinos

encaminhado ofício ao executivo e secretaria de saúde, para que fosse disponibilizada ambulância 

para o local durante a apresentação dos peões

não poderia permanecer no local. Tendo o Sr. Itamar questionado se esta atitude do procurador é 

legal. Questionou também qual parecer do assessor jurídico da 

meninos menores de idade para Barretos este ano

ajudar em casa e trabalhar, do contrário, o mesmo não levará. 

disse que com a volta da RODEIFORT o fluxo de veículo aumenta

poeira e excesso de velocidade. 

desafetação de área estaria liberado para votação. 

votar ou não o projeto. Tendo o vereador Wilson informado que sua decisão se baseia por 

discussões realizadas em reunião cujo o mesmo estava presente

vereadores, inclusive tendo sido discutido sobre a venda de outros te

disse não segurar a votação do projeto sozinho

expediente passou-se a ORDEMDO DIA

25 de abril de 2016 que "Faz desafetação e 

especifica, de propriedade do Município de Fortaleza de Minas, e dá outras providências".

aprovado por unanimidade.  Justificando 

sabe que essa aprovação não é tão correta, pois, todos sabem que para aquela área existe projeto de 

saneamento pronto no valor de cem mil reais, 

área, terá que ser designada outra área para a construção da ETE e com isso 

confeccionado outro projeto de saneamento,

saber que o valor arrecadado irá beneficiar o novo loteamento. 

apresentado nesta reunião, aprovado por unanimidade

Márcio era favorável a construção de ETE próxima do Pesqueiro do Mamão. Respondido 

vereador Márcio que a decisão de construir a ETE no local não foi escolha dos vereadores
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jogassem água na estrada do Pesqueiro do Mamão, porém, não fizeram o serviço

o trânsito da zona rural passa pela porta do pesqueiro, e o excesso de poeira é grande. Solicitou 

também a construção de quebra molas na referida estrada, tendo a prefeita informado que o 

município está sem recursos para adquirir placas indicativas, que o quebra molas poderia ser 

o instalar placa de indicação do mesmo. Em seguida informou que a 

associação RODEIOFORT está voltando suas atividades, que já iniciaram os treinos

encaminhado ofício ao executivo e secretaria de saúde, para que fosse disponibilizada ambulância 

para o local durante a apresentação dos peões, porém, o procurador jurídico definiu que o veículo 

. Tendo o Sr. Itamar questionado se esta atitude do procurador é 

legal. Questionou também qual parecer do assessor jurídico da Câmara. Relatou que irá levar cinco 

meninos menores de idade para Barretos este ano, que para isso os mesmos terão que ir á escola, 

ajudar em casa e trabalhar, do contrário, o mesmo não levará. Sobre a construção do quebra molas 

DEIFORT o fluxo de veículo aumenta e o quebra mola ajudaria quanto a 

. Antes de encerrar o Presidente questionou se o projeto de 

desafetação de área estaria liberado para votação. Foram feitas discussões sobre a possibilidade 

votar ou não o projeto. Tendo o vereador Wilson informado que sua decisão se baseia por 

discussões realizadas em reunião cujo o mesmo estava presente, em que houve acordo por todos os 

vereadores, inclusive tendo sido discutido sobre a venda de outros terrenos

disse não segurar a votação do projeto sozinho. Não havendo mais assuntos 

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: Votação do Projeto de Lei nº 09 de 

25 de abril de 2016 que "Faz desafetação e autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel que 

especifica, de propriedade do Município de Fortaleza de Minas, e dá outras providências".

Justificando o vereador Márcio disse que é favorável ao proje

tão correta, pois, todos sabem que para aquela área existe projeto de 

saneamento pronto no valor de cem mil reais, que o município irá perder, pois, ao vender aquela 

área, terá que ser designada outra área para a construção da ETE e com isso 

confeccionado outro projeto de saneamento, porém, é favorável ao projeto de desafetação por 

saber que o valor arrecadado irá beneficiar o novo loteamento. Aprovação 

apresentado nesta reunião, aprovado por unanimidade. O cidadão Itamar questionou se o vereador 

árcio era favorável a construção de ETE próxima do Pesqueiro do Mamão. Respondido 

vereador Márcio que a decisão de construir a ETE no local não foi escolha dos vereadores
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jogassem água na estrada do Pesqueiro do Mamão, porém, não fizeram o serviço. Relatou que todo 

e o excesso de poeira é grande. Solicitou 

também a construção de quebra molas na referida estrada, tendo a prefeita informado que o 

município está sem recursos para adquirir placas indicativas, que o quebra molas poderia ser 

Em seguida informou que a 

associação RODEIOFORT está voltando suas atividades, que já iniciaram os treinos, tendo sido 

encaminhado ofício ao executivo e secretaria de saúde, para que fosse disponibilizada ambulância 

, porém, o procurador jurídico definiu que o veículo 

. Tendo o Sr. Itamar questionado se esta atitude do procurador é 

Relatou que irá levar cinco 

, que para isso os mesmos terão que ir á escola, 

Sobre a construção do quebra molas 

e o quebra mola ajudaria quanto a 

Antes de encerrar o Presidente questionou se o projeto de 

Foram feitas discussões sobre a possibilidade de 

votar ou não o projeto. Tendo o vereador Wilson informado que sua decisão se baseia por 

, em que houve acordo por todos os 

rrenos. O vereador Márcio 

assuntos para o grande 

do Projeto de Lei nº 09 de 

autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel que 

especifica, de propriedade do Município de Fortaleza de Minas, e dá outras providências"., 

o vereador Márcio disse que é favorável ao projeto, mas, 

tão correta, pois, todos sabem que para aquela área existe projeto de 

que o município irá perder, pois, ao vender aquela 

área, terá que ser designada outra área para a construção da ETE e com isso terá que ser 

porém, é favorável ao projeto de desafetação por 

Aprovação do requerimento 

Itamar questionou se o vereador 

árcio era favorável a construção de ETE próxima do Pesqueiro do Mamão. Respondido pelo 

vereador Márcio que a decisão de construir a ETE no local não foi escolha dos vereadores. Dito pelo 
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vereador Evair que foram feitas reu

Enfatizado pelo vereador Márcio que nas reuniões foi verificado que naquele local seria ideal a 

construção, visto que aquele terreno era e ainda é ocioso. 

empreendimento deste porte, deve haver audiência pública

local. Ressaltou que o projeto existe para ser realizado no referido terreno, mas, não foi liberado 

recurso ainda. Com a palavra o cidadão Itamar disse que se o acordo foi

Votorantim, então o projeto foi aprovado pelo vereador Márcio. Questionou se esta aprovação 

ocorreu no mandato anterior ou neste, respondido pelo vereador Márcio que 

foi aprovado, foi apenas apresentado

Tendo o vereador Evair dito que após alguns verificações chegou

do vento é no sentido do terreno para a cidade, e desta forma o odor teria grandes proporções. Dito 

pelo cidadão Itamar que a gravidade do terreno também não ajuda. 

de desacatar nenhum vereador, que o vereador Márcio

elaborou o projeto de tratamento de esgoto para ser implantado na porta de 

porque, independente de quem seja

não teve intenção de provocar o Sr.

questionamento. Disse que gostaria de deixar bem claro que for

o projeto que informaram que já que o município possuía aquela área, não iria adquirir outra, então 

o correto seria implantar a ETE no local. 

bombeamento e outros, mas, não

ETE, deve ser verificado primeiro o impacto que trará para o município

geralmente a mesma gera danos. Tendo o vereador Evair dito que o importante é que esta 

construção já foi descartada para aquele local

dizer que em conversa com a prefeita, a mesma elogiou o vereador Márcio o qual sugeriu a venda 

de outros terrenos do município, mas, ficou indignado de ouvir a fala do 

vereador Fernando fez uso da palavra e informou que em sua opinião esta Casa também é 

responsabilizada porque todos os vereadores sabiam da elaboração do projeto e da possível 

construção da ETE no local. O Presidente convoc

agosto, a realizar-se no dia 01, às 19:00 horas

17/07. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada pelos veread
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vereador Evair que foram feitas reuniões entre a Votorantim Metais, prefeitura e Câmara Municipal

Enfatizado pelo vereador Márcio que nas reuniões foi verificado que naquele local seria ideal a 

construção, visto que aquele terreno era e ainda é ocioso. Mas, quando vai se fazer um 

deve haver audiência pública, convidando inclusive os vizinhos do 

. Ressaltou que o projeto existe para ser realizado no referido terreno, mas, não foi liberado 

Com a palavra o cidadão Itamar disse que se o acordo foi entre Câmara, Prefeitura e 

Votorantim, então o projeto foi aprovado pelo vereador Márcio. Questionou se esta aprovação 

ocorreu no mandato anterior ou neste, respondido pelo vereador Márcio que 

foi aprovado, foi apenas apresentado ao governo visando conseguir recursos para ser realizado. 

Tendo o vereador Evair dito que após alguns verificações chegou-se a conclusão de que a posição 

do vento é no sentido do terreno para a cidade, e desta forma o odor teria grandes proporções. Dito 

dadão Itamar que a gravidade do terreno também não ajuda. Relatou que não tem intenção 

, que o vereador Márcio foi quem o provocou

elaborou o projeto de tratamento de esgoto para ser implantado na porta de 

, independente de quem seja, fez errado. Respondido pelo vereador Márcio, que o mesmo 

não teve intenção de provocar o Sr. Itamar, que apenas o chamou para responder o 

Disse que gostaria de deixar bem claro que foram os profissionais que elaboraram 

já que o município possuía aquela área, não iria adquirir outra, então 

o correto seria implantar a ETE no local. Disse concordar com os altos preços referente ao 

, mas, não irá discutir a parte técnica. Enfatizou que 

, deve ser verificado primeiro o impacto que trará para o município e independente de loca, 

geralmente a mesma gera danos. Tendo o vereador Evair dito que o importante é que esta 

ão já foi descartada para aquele local. Pediu novamente a palavra o cidadão Itamar para 

dizer que em conversa com a prefeita, a mesma elogiou o vereador Márcio o qual sugeriu a venda 

, mas, ficou indignado de ouvir a fala do vereador nesta reunião. 

vereador Fernando fez uso da palavra e informou que em sua opinião esta Casa também é 

responsabilizada porque todos os vereadores sabiam da elaboração do projeto e da possível 

Presidente convoca para a primeira reunião ordinária

às 19:00 horas, tendo em vista, o recesso da Câmara a partir do dia 

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

ovada será assinada pelos vereadores presentes.   
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niões entre a Votorantim Metais, prefeitura e Câmara Municipal. 

Enfatizado pelo vereador Márcio que nas reuniões foi verificado que naquele local seria ideal a 

Mas, quando vai se fazer um 

, convidando inclusive os vizinhos do 

. Ressaltou que o projeto existe para ser realizado no referido terreno, mas, não foi liberado 

entre Câmara, Prefeitura e 

Votorantim, então o projeto foi aprovado pelo vereador Márcio. Questionou se esta aprovação 

ocorreu no mandato anterior ou neste, respondido pelo vereador Márcio que o projeto ainda não 

verno visando conseguir recursos para ser realizado. 

se a conclusão de que a posição 

do vento é no sentido do terreno para a cidade, e desta forma o odor teria grandes proporções. Dito 

Relatou que não tem intenção 

o provocou, mas, o cidadão que 

elaborou o projeto de tratamento de esgoto para ser implantado na porta de sua, não sabe fazer, 

Respondido pelo vereador Márcio, que o mesmo 

Itamar, que apenas o chamou para responder o 

am os profissionais que elaboraram 

já que o município possuía aquela área, não iria adquirir outra, então 

Disse concordar com os altos preços referente ao 

Enfatizou que para a construção da 

e independente de loca, 

geralmente a mesma gera danos. Tendo o vereador Evair dito que o importante é que esta 

. Pediu novamente a palavra o cidadão Itamar para 

dizer que em conversa com a prefeita, a mesma elogiou o vereador Márcio o qual sugeriu a venda 

vereador nesta reunião.  O 

vereador Fernando fez uso da palavra e informou que em sua opinião esta Casa também é 

responsabilizada porque todos os vereadores sabiam da elaboração do projeto e da possível 

reunião ordinária do mês de 

, tendo em vista, o recesso da Câmara a partir do dia 

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


