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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 vereadores. 

por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

seguintes cópias: 1 - da resposta do ofício nº 141/16 do executivo, em resposta ao ofício desta Casa o qual 

informou e enviou cópia à prefeita do processo de prestação de contas do município, exercício

ofício da EMATER-MG, o qual encaminha relatório anual das atividades e resultados alcançados pela 

empresa no ano de 2015 neste município. Após o Presidente solicitou á Comissão de Finanças e Orçamento 

fosse agendada reunião para emissão de parecer sobre a prestação 

Não havendo mais matérias no pequeno expediente, 

palavra do vereador Márcio Andrade o qual informou ter recebido informação de que servidora municipal, 

Sra. Ruth Horta, conquistará sua aposentadoria no fim de 2016

ao executivo para que seja providenciado servidor que possa aprender as funções desempenhadas 

pela servidora Ruth Horta desde o atual momento até a aposentadoria da me

possa realizar os treinamentos necessários

requerimento se faz necessário, tendo em vista, o município não deixar desamparado os que 

necessitam diariamente dos serviços acima ci

nome do Plenário. Continuando o vereador  Márcio disse ter recebido reclamação do Sr. Adão Mariano

qual possui residência próxima do Sr. Helio do Américo. Tendo 

outra residência nos fundos  de seu terreno para sua filha, porém,

a qual está causando grandes transtornos, pois, ocorrem vários entupimentos

isso o terreno está baixando o nível colo

deste vereador ao executivo em regime de urgência para que seja avaliada a situação

que a rede de esgoto possa ser desviada dos fundos destas residências

pois, futuramente pode ser que até a prefeitura seja prejudicada

acionar a mesma na justiça requerendo o ressarcimento de danos, pois, a responsabilidade é da prefeitura. O 

vereador informou que conversou com

melhor forma de resolver o problema

mudança da rede de esgoto. Em seguida 

Ernane Dias ao executivo requerendo seja enviada a esta Casa de Leis  planta contendo a metragem 

correta do lote a ser desafetado localizado na Rua Belo Horizonte. Requer ainda cópia do IPTU do 

referido terreno para verificar os dados do terreno neste do

certidão recebida por esta Casa não consta a metragem das divisas do terreno

engenheiro do município sabe que o terreno tem quatrocentos e cinquenta e um metros conforme consta no 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, realizada às

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

estavam presentes todos os vereadores. Após verificação a ata da reunião anterior

PEQUENO EXPEDIENTE,  o Presidente informa que estão sobre as mesas as 

da resposta do ofício nº 141/16 do executivo, em resposta ao ofício desta Casa o qual 

informou e enviou cópia à prefeita do processo de prestação de contas do município, exercício

MG, o qual encaminha relatório anual das atividades e resultados alcançados pela 

empresa no ano de 2015 neste município. Após o Presidente solicitou á Comissão de Finanças e Orçamento 

fosse agendada reunião para emissão de parecer sobre a prestação de contas do município exercício

o pequeno expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE

palavra do vereador Márcio Andrade o qual informou ter recebido informação de que servidora municipal, 

conquistará sua aposentadoria no fim de 2016, e por isso, gostaria de fazer 

ao executivo para que seja providenciado servidor que possa aprender as funções desempenhadas 

pela servidora Ruth Horta desde o atual momento até a aposentadoria da me

possa realizar os treinamentos necessários e aprenda todo o serviço. O vereador justificou que tal 

requerimento se faz necessário, tendo em vista, o município não deixar desamparado os que 

necessitam diariamente dos serviços acima citados. Após acordo o requerimento foi expedido em 

Continuando o vereador  Márcio disse ter recebido reclamação do Sr. Adão Mariano

qual possui residência próxima do Sr. Helio do Américo. Tendo o Sr. Adão informado

s fundos  de seu terreno para sua filha, porém, existe rede de esgoto

a qual está causando grandes transtornos, pois, ocorrem vários entupimentos, vazamento de resíd

do o nível colocando tais residências em risco. Tendo sido feito requerimento 

deste vereador ao executivo em regime de urgência para que seja avaliada a situação

que a rede de esgoto possa ser desviada dos fundos destas residências, ou seja dada outra solu

pois, futuramente pode ser que até a prefeitura seja prejudicada, pois, pode ocorrer de o cidadão optar por 

acionar a mesma na justiça requerendo o ressarcimento de danos, pois, a responsabilidade é da prefeitura. O 

vereador informou que conversou com o engenheiro da AMEG, Sr. Ademilson Alves, o qual informou que a 

melhor forma de resolver o problema é verificar o que tem causado o entupimento e dar solução ou a 

Em seguida foi feito requerimento dos vereadores Márcio Andrade 

Ernane Dias ao executivo requerendo seja enviada a esta Casa de Leis  planta contendo a metragem 

correta do lote a ser desafetado localizado na Rua Belo Horizonte. Requer ainda cópia do IPTU do 

para verificar os dados do terreno neste documento. Informado pelo vereador que na 

certidão recebida por esta Casa não consta a metragem das divisas do terreno

engenheiro do município sabe que o terreno tem quatrocentos e cinquenta e um metros conforme consta no 
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião anterior, foi aprovada 

que estão sobre as mesas as 

da resposta do ofício nº 141/16 do executivo, em resposta ao ofício desta Casa o qual 

informou e enviou cópia à prefeita do processo de prestação de contas do município, exercício-2014; e 2 - de 

MG, o qual encaminha relatório anual das atividades e resultados alcançados pela 

empresa no ano de 2015 neste município. Após o Presidente solicitou á Comissão de Finanças e Orçamento 

de contas do município exercício-2014.  

GRANDE EXPEDIENTE: Fez uso da 

palavra do vereador Márcio Andrade o qual informou ter recebido informação de que servidora municipal, 

, e por isso, gostaria de fazer requerimento 

ao executivo para que seja providenciado servidor que possa aprender as funções desempenhadas 

pela servidora Ruth Horta desde o atual momento até a aposentadoria da mesma, que este servidor 

todo o serviço. O vereador justificou que tal 

requerimento se faz necessário, tendo em vista, o município não deixar desamparado os que 

tados. Após acordo o requerimento foi expedido em 

Continuando o vereador  Márcio disse ter recebido reclamação do Sr. Adão Mariano, o 

informado que foi construída 

existe rede de esgoto entre as residências, 

, vazamento de resíduos, e com 

Tendo sido feito requerimento 

deste vereador ao executivo em regime de urgência para que seja avaliada a situação, e se possível 

, ou seja dada outra solução, 

, pois, pode ocorrer de o cidadão optar por 

acionar a mesma na justiça requerendo o ressarcimento de danos, pois, a responsabilidade é da prefeitura. O 

o engenheiro da AMEG, Sr. Ademilson Alves, o qual informou que a 

é verificar o que tem causado o entupimento e dar solução ou a 

foi feito requerimento dos vereadores Márcio Andrade e 

Ernane Dias ao executivo requerendo seja enviada a esta Casa de Leis  planta contendo a metragem 

correta do lote a ser desafetado localizado na Rua Belo Horizonte. Requer ainda cópia do IPTU do 

Informado pelo vereador que na 

certidão recebida por esta Casa não consta a metragem das divisas do terreno. Questionou como o 

engenheiro do município sabe que o terreno tem quatrocentos e cinquenta e um metros conforme consta no 
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projeto, visto não ter a planta do mesmo.

arrematante terá que ter documento da prefeitura o qual informa as metragens das divisas do terreno. 

Enfatizou que o projeto de desafetação é muito simples, mas, se

do lote para analisarem corretamente e informou que assim que tiver a planta em mãos e a favor da 

liberação e votação do projeto. Após o vereador Gabriel Queiroz 

visto a mesma ser uma excelente profissional, todos irão sentir falta. 

Márcio em requerer a planta do lote a ser desafetado, para saberem corretamente o que será vendido e até 

mesmo para o comprador saber o que está adquirindo. 

a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes e

pelo Sr. Paulo Fonseca, ex assessor jurídico desta Casa, 

próximas eleições o vereador votasse

atualmente vereadores desta Casa. O vereador informou que os então candidatos não tem culpa do ocorrido

que ficou admirado de ver a forma com o que o 

das leis. Falou que sempre admirou o profissional, mas, a forma como o mesmo agiu para o vereador foi 

desrespeitoso. Comentou que o Presidente da Casa não tinha conhecimento dos fatos, mas, diante 

ocorrido, gostaria que o referido Presidente 

este. Enfatizou que no dia do ocorrido quase chamou a polícia militar,o que se ocorresse iria prejudicar 

muita gente, inclusive os candidatos a pref

todos já definiram seus votos, além do que por ser período eleitoral, na Câmara Municipal não é local para se 

comentar em política. Em resposta o Presidente disse que a pessoa que falou ao vereado

cidadão que estava assistindo a reunião, que os candidatos citados não se manifestaram sobre o assunto e 

todos os vereadores não falam sobre política nesta Casa durante o período eleitoral, porque todos sabem 

dentro de espaço público não pode haver manifestação política

TSE, porém, os servidores da Câmara são conhecedores da lei e qualquer tipo de manifestação que ocorra 

nesta Casa, independente de lado político, caso tenha que tomar precauçõe

vereador Fernando parabenizou os servidores da Câmara e também aos candidatos Adenilson e Ernane que 

em momento algum falaram sobre o assunto com o mesmo. 

descontrolou, passou mal, ficou nervoso

outros candidatos quisessem tomar providências

vereador Evair Pereira falou sobre resposta do executivo referente a p

irá aguardar manifestação da Câmara e caso haja dúvida a mesma irá se manifestar, até porque o Tribunal de 

Contas foi favorável as contas do município do ano de 2014. Quanto ao relatório da EMATER, disse que a 

empresa é muito importante na cidade, 

requerimento dos vereadores Evair e Ernane ao executivo requerendo 
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o ter a planta do mesmo. Falou que terá que ser feita retificação de área, mas, para isso o 

arrematante terá que ter documento da prefeitura o qual informa as metragens das divisas do terreno. 

Enfatizou que o projeto de desafetação é muito simples, mas, seria bom os vereadores ter em mãos a planta 

do lote para analisarem corretamente e informou que assim que tiver a planta em mãos e a favor da 

Após o vereador Gabriel Queiroz lamentou a saída da servidora Ruth Horta 

sma ser uma excelente profissional, todos irão sentir falta. Disse ser de acordo com o vereador 

Márcio em requerer a planta do lote a ser desafetado, para saberem corretamente o que será vendido e até 

mesmo para o comprador saber o que está adquirindo. Em seguida o Vereador Fernando Pereira agradeceu 

cumprimentou os presentes e relatou que na última reunião ordinária foi abordado

pelo Sr. Paulo Fonseca, ex assessor jurídico desta Casa, o qual tentou pressionar o vereador para que na

próximas eleições o vereador votasse para prefeito e vice-prefeitos nos candidatos Adenilson e Ernane, 

O vereador informou que os então candidatos não tem culpa do ocorrido

que ficou admirado de ver a forma com o que o Sr. Paulo abordou o mesmo, visto o advogado ser conhecedor 

. Falou que sempre admirou o profissional, mas, a forma como o mesmo agiu para o vereador foi 

. Comentou que o Presidente da Casa não tinha conhecimento dos fatos, mas, diante 

ocorrido, gostaria que o referido Presidente tente impedir caso veja que irá novamente ocorrer fato como 

. Enfatizou que no dia do ocorrido quase chamou a polícia militar,o que se ocorresse iria prejudicar 

muita gente, inclusive os candidatos a prefeito e vice, Adenilson e Ernane. Comentou que neste momento 

, além do que por ser período eleitoral, na Câmara Municipal não é local para se 

. Em resposta o Presidente disse que a pessoa que falou ao vereado

cidadão que estava assistindo a reunião, que os candidatos citados não se manifestaram sobre o assunto e 

todos os vereadores não falam sobre política nesta Casa durante o período eleitoral, porque todos sabem 

não pode haver manifestação política, lembrando que esta é uma recomendação do 

os servidores da Câmara são conhecedores da lei e qualquer tipo de manifestação que ocorra 

, independente de lado político, caso tenha que tomar precauções, as mesmas serão tomadas

vereador Fernando parabenizou os servidores da Câmara e também aos candidatos Adenilson e Ernane que 

em momento algum falaram sobre o assunto com o mesmo. Informou que no momento do ocorrido se 

nervoso e teve que ir para o hospital. Disse ter ouvido coisas pesadas e se os 

outros candidatos quisessem tomar providências, prejudicariam os candidatos citados pelo Sr. Paulo

falou sobre resposta do executivo referente a prestação de contas, a qual informa que 

irá aguardar manifestação da Câmara e caso haja dúvida a mesma irá se manifestar, até porque o Tribunal de 

Contas foi favorável as contas do município do ano de 2014. Quanto ao relatório da EMATER, disse que a 

é muito importante na cidade, pois, presta serviços aos agricultores e pecuaristas. Após 

requerimento dos vereadores Evair e Ernane ao executivo requerendo a limpeza de lote pertencente 
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Falou que terá que ser feita retificação de área, mas, para isso o 

arrematante terá que ter documento da prefeitura o qual informa as metragens das divisas do terreno. 

ria bom os vereadores ter em mãos a planta 

do lote para analisarem corretamente e informou que assim que tiver a planta em mãos e a favor da 

lamentou a saída da servidora Ruth Horta 

Disse ser de acordo com o vereador 

Márcio em requerer a planta do lote a ser desafetado, para saberem corretamente o que será vendido e até 

o Vereador Fernando Pereira agradeceu 

relatou que na última reunião ordinária foi abordado 

o qual tentou pressionar o vereador para que nas 

prefeitos nos candidatos Adenilson e Ernane, 

O vereador informou que os então candidatos não tem culpa do ocorrido, 

Sr. Paulo abordou o mesmo, visto o advogado ser conhecedor 

. Falou que sempre admirou o profissional, mas, a forma como o mesmo agiu para o vereador foi 

. Comentou que o Presidente da Casa não tinha conhecimento dos fatos, mas, diante do 

tente impedir caso veja que irá novamente ocorrer fato como 

. Enfatizou que no dia do ocorrido quase chamou a polícia militar,o que se ocorresse iria prejudicar 

. Comentou que neste momento 

, além do que por ser período eleitoral, na Câmara Municipal não é local para se 

. Em resposta o Presidente disse que a pessoa que falou ao vereador Fernando, era um 

cidadão que estava assistindo a reunião, que os candidatos citados não se manifestaram sobre o assunto e 

todos os vereadores não falam sobre política nesta Casa durante o período eleitoral, porque todos sabem que 

, lembrando que esta é uma recomendação do 

os servidores da Câmara são conhecedores da lei e qualquer tipo de manifestação que ocorra 

s, as mesmas serão tomadas. O 

vereador Fernando parabenizou os servidores da Câmara e também aos candidatos Adenilson e Ernane que 

Informou que no momento do ocorrido se 

. Disse ter ouvido coisas pesadas e se os 

, prejudicariam os candidatos citados pelo Sr. Paulo. Após o 

restação de contas, a qual informa que 

irá aguardar manifestação da Câmara e caso haja dúvida a mesma irá se manifestar, até porque o Tribunal de 

Contas foi favorável as contas do município do ano de 2014. Quanto ao relatório da EMATER, disse que a 

pois, presta serviços aos agricultores e pecuaristas. Após foi feito 

a limpeza de lote pertencente 
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ao município, localizado na Avenida Otávia Augusta, mais precisamente ao lado do barracão da 

ASSOCIART. Requer também a limpeza de lote localizado no Beco José Vicente de Paula, tendo em 

vista o aparecimento de diversos animais peçonhentos. 

todos os candidatos, tendo em vista ser esta a última reunião antes das eleições municipais.

vereador Ernane Dias disse ser de acordo com o requerimento do vereador Márcio quanto a planta do lote 

para analisarem corretamente. Quanto ao beco citado pelo vereador Evair, disse que também recebeu 

reclamação e não sabe quem é proprietário. 

votação da prestação de contas exercício 2014

produtores rurais e que a mesma possa repassar o serviço a outra pessoa de forma que atenta aos cidadãos 

da mesma maneira que são atendidos atualmente. 

parecer da comissão de finanças e orçamento, para votar a prestação de contas 2014

aposentadoria da servidora Ruth sugeriu fosse feito ofício do Plenário parabenizando e agradecendo a 

mesma pelos serviços prestados ao 

uma excelente funcionária. Encerrando sua fala pediu a Deus que abençoe a todos os candidatos que 

disputam as eleições do dia 02 de outubro

Após o vereador Adenilson Queiroz rela

é uma funcionária que se preocupa com os moradores da zona rural, faz contato alertando sobre datas e 

outras. Disse que são anos de dedicação e trabalho, e este descanso é merecido. 

pelo vereador Márcio que ainda não é certa a referida aposentadoria, que no fim do ano será feita contagem 

de tempo e pode ser que a servidora tenha direito ao benefício. 

acredita que nenhum vereador será contrário visto o Tribunal Contas ter sido favorável. Ao final agradeceu a 

todos que desejaram sorte ao mesmo, visto a disputa nas eleições 2016.

estão concorrendo ao cargo de vereador e pediu que Deus ilumine a cad

o vereador Evair Pereira  qual questionou se existe escritura do lote a ser desafetado, respondido que sim, o 

mesmo disse que na escritura então deve constar a metragem 

que a metragem citada na escritura não bate com a realidade, 

área, pois, na escritura consta duzentos e setenta metros, mas o terreno possui quatrocentos e 

um metros de acordo com o projeto de lei, por iss

Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou

Votação em segundo turno do projeto de lei

como Zona Habitacional de Interesse Social

unanimidade, em segunda votação. V

unanimidade. Antes de encerrar a reunião, o vereador Ernane Dias, desejou boa sorte a todos os candidatos 

que estão disputando as eleições 2016, em especial a ele mesmo e seu parceiro Adenilson
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ao município, localizado na Avenida Otávia Augusta, mais precisamente ao lado do barracão da 

ASSOCIART. Requer também a limpeza de lote localizado no Beco José Vicente de Paula, tendo em 

vista o aparecimento de diversos animais peçonhentos. Encerrando o vereador Evair desejou sorte a 

todos os candidatos, tendo em vista ser esta a última reunião antes das eleições municipais.

vereador Ernane Dias disse ser de acordo com o requerimento do vereador Márcio quanto a planta do lote 

rretamente. Quanto ao beco citado pelo vereador Evair, disse que também recebeu 

reclamação e não sabe quem é proprietário. O vereador Aparecido Amaral disse que irá aguardar a data de 

votação da prestação de contas exercício 2014. Sobre a servidora Ruth disse a mesma ajuda muito os 

produtores rurais e que a mesma possa repassar o serviço a outra pessoa de forma que atenta aos cidadãos 

da mesma maneira que são atendidos atualmente. Após o vereador Wilson Pereira disse que aguarda 

ças e orçamento, para votar a prestação de contas 2014

sugeriu fosse feito ofício do Plenário parabenizando e agradecendo a 

mesma pelos serviços prestados ao município. Relatou que devem ser justos, pois, a Sra. Ru

. Encerrando sua fala pediu a Deus que abençoe a todos os candidatos que 

disputam as eleições do dia 02 de outubro, dizendo que vença aqueles que forem melhores para a população. 

Após o vereador Adenilson Queiroz relatou que a servidora Ruth Horta dispensa qualquer comentário, pois, 

que se preocupa com os moradores da zona rural, faz contato alertando sobre datas e 

outras. Disse que são anos de dedicação e trabalho, e este descanso é merecido. Lembrad

pelo vereador Márcio que ainda não é certa a referida aposentadoria, que no fim do ano será feita contagem 

de tempo e pode ser que a servidora tenha direito ao benefício. Sobre a prestação de contas, disse que 

or será contrário visto o Tribunal Contas ter sido favorável. Ao final agradeceu a 

todos que desejaram sorte ao mesmo, visto a disputa nas eleições 2016. Desejou sorte aos candidatos que 

estão concorrendo ao cargo de vereador e pediu que Deus ilumine a cada um. Solicitou novamente a palavra 

o vereador Evair Pereira  qual questionou se existe escritura do lote a ser desafetado, respondido que sim, o 

mesmo disse que na escritura então deve constar a metragem e os confrontantes. Dito pelo vereador Márcio 

metragem citada na escritura não bate com a realidade, havendo necessidade de fazer retificação de 

, pois, na escritura consta duzentos e setenta metros, mas o terreno possui quatrocentos e 

um metros de acordo com o projeto de lei, por isso, a necessidade da planta para ver a metragem correta. 

Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA

o projeto de lei nº 12/2016, que Estabelece o Loteamento Oraida de Melo II, 

como Zona Habitacional de Interesse Social- ZHIS, para a Política Habitacional Municipal, aprovado por 

Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião

encerrar a reunião, o vereador Ernane Dias, desejou boa sorte a todos os candidatos 

que estão disputando as eleições 2016, em especial a ele mesmo e seu parceiro Adenilson
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ao município, localizado na Avenida Otávia Augusta, mais precisamente ao lado do barracão da 

ASSOCIART. Requer também a limpeza de lote localizado no Beco José Vicente de Paula, tendo em 

reador Evair desejou sorte a 

todos os candidatos, tendo em vista ser esta a última reunião antes das eleições municipais. Em seguida o 

vereador Ernane Dias disse ser de acordo com o requerimento do vereador Márcio quanto a planta do lote 

rretamente. Quanto ao beco citado pelo vereador Evair, disse que também recebeu 

O vereador Aparecido Amaral disse que irá aguardar a data de 

sse a mesma ajuda muito os 

produtores rurais e que a mesma possa repassar o serviço a outra pessoa de forma que atenta aos cidadãos 

Após o vereador Wilson Pereira disse que aguarda 

ças e orçamento, para votar a prestação de contas 2014. Quanto a 

sugeriu fosse feito ofício do Plenário parabenizando e agradecendo a 

Relatou que devem ser justos, pois, a Sra. Ruth sempre foi 

. Encerrando sua fala pediu a Deus que abençoe a todos os candidatos que 

, dizendo que vença aqueles que forem melhores para a população. 

tou que a servidora Ruth Horta dispensa qualquer comentário, pois, 

que se preocupa com os moradores da zona rural, faz contato alertando sobre datas e 

Lembrado pelo Presidente e 

pelo vereador Márcio que ainda não é certa a referida aposentadoria, que no fim do ano será feita contagem 

Sobre a prestação de contas, disse que 

or será contrário visto o Tribunal Contas ter sido favorável. Ao final agradeceu a 

Desejou sorte aos candidatos que 

Solicitou novamente a palavra 

o vereador Evair Pereira  qual questionou se existe escritura do lote a ser desafetado, respondido que sim, o 

e os confrontantes. Dito pelo vereador Márcio 

necessidade de fazer retificação de 

, pois, na escritura consta duzentos e setenta metros, mas o terreno possui quatrocentos e cinquenta e 

, a necessidade da planta para ver a metragem correta.      

DO DIA: com a seguinte pauta: 

oteamento Oraida de Melo II, 

ZHIS, para a Política Habitacional Municipal, aprovado por 

nessa reunião, aprovados por 

encerrar a reunião, o vereador Ernane Dias, desejou boa sorte a todos os candidatos 

que estão disputando as eleições 2016, em especial a ele mesmo e seu parceiro Adenilson, enfatizando que 
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todos possam disputar uma política limpa e honesta. 

do mês de outubro, a realizar-se no dia 

transferência da mesma para esta data, visto a eleição municipal

e para constar foi lavrada a presente ata que 

presentes.   
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todos possam disputar uma política limpa e honesta. O Presidente convoca para a primeira

se no dia 05, às 19:00 horas, visto, acordo firmado em Plenário de 

transferência da mesma para esta data, visto a eleição municipal. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião 

star foi lavrada a presente ata que após verificada e aprovada será assinada pelos veread
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nvoca para a primeira reunião ordinária 

, acordo firmado em Plenário de 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião 

ovada será assinada pelos vereadores 


