
ATA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 02 DE MARÇO DE 2021. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Darcio Silva Neto (MDB), Ernane Moreira Dias 
(PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), 
Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar Silva (PL). Colocada a disposição a ata da reunião anterior 
foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leituras: 1 - 
Requerimentos n.º 39, 40, 41, 42 e 43, respectivamente de autoria dos vereadores Ernane Dias e Aparecido 
Amaral. Em seguida em seu nome e dos demais vereadores desta Casa, o Presidente agradeceu a presença 
dos assessores parlamentares do deputado federal Emidinho Madeira, senhores: Irã Parreira e Denão. Disse 
que comentou com o prefeito em reunião realizada nesta data que o deputado está de parabéns com a 
assessoria que ele tem. Que acha muito bonito o trabalho, empenho e união deles. Disse que sempre fala 
que onde há união, fé em Deus e coragem, o trabalho é feito e há resultado. Falou sobre a honra de receber 
os referidos assessores na Câmara e comentou que a partir de agora com o Sr. Denão fazendo parte do 
grupo, a equipe só tem a ganhar, tendo em vista, ser uma pessoa de ótimo caráter, e de coração enorme e 
por isso, irá contar sempre com este assessor. Comentou que irá cobrar muito do assessor assim como 
cobra do Sr. Irã e está sendo sempre bem recebido. Dando continuidade no pequeno expediente agradeceu 
também a presença dos vereadores de Bom Jesus da Penha, senhores: Anderson Despachante e Eder 
Nogueira, tendo dito que qualquer hora irá visitá-los e ainda, que os mesmos podem sempre contar com o 
apoio desta Casa de Leis, pois, trabalhando juntos conseguirão seus objetivos. Agradeceu mais uma vez a 
presença dos vereadores e pediu a Deus que ilumine os passos dos mesmos para que possam realizar um 
bom trabalho em Bom Jesus da Penha, pois, somente de olhar nos dois cidadãos, é possível identificar a 
dedicação dos vereadores, tendo frisado que Deus ilumine para que façam um bom trabalho na cidade. 
Após o Presidente informou que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. 
Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo deixado em aberto a palavra para o vereador que quisesse 
se manifestar. O PRESIDENTE parabenizou a cidade de Fortaleza de Minas pela passagem de seus 58 anos 
ocorrida em 01/03/2021, dizendo ser uma honra fazer parte da história de Fortaleza. Disse que está em seu 
quinto mandato consecutivo sempre trabalhando com humildade e dignidade procurando sempre atender 
os anseios de cada um. Parabenizou também a população fortalezense que sempre lhe acolheu, vindo do 
Bairro Chapadão, pois, nunca morou em Fortaleza, mas, sempre foi bem recebido na cidade e em todo o 
município. Falou ainda sobre o carinho, a consideração e a forma que a população o acolheu. Comentou 
também da união do povo fortalezense que está sempre de braços abertos para receber a todos. Enfatizou 
que o pouco com Deus é muito e o muito com Deus é nada, e que com o pouco podem sempre contar com 
este Presidente que está aqui para atender cada um, pois, atualmente é representante da população de 
Fortaleza e de todo município e por isso está aqui para dar o melhor de si para esta cidade que merece 
respeito. Em aparte a vereadora Maria Aparecida de Queiroz fez uso da palavra para parabenizar Bom Jesus 
da Penha que também fez aniversário na mesma data que Fortaleza. Na oportunidade o Presidente 
parabenizou a cidade vizinha, cidade de gente querida também, tendo solicitado aos vereadores presentes 
que levassem os cumprimentos desta Casa de Leis a toda população de Bom Jesus da Penha. Em seguida fez 
os seguintes ofícios: 1 - Ao deputado federal Emidinho Madeira estendendo os cumprimentos aos seus 
assessores agradecendo e parabenizando pelo empenho em ajudar este Presidente no agendamento de 
reunião com o Sr. Gaspar, representante do DER. Tendo enfatizado que vem lutando há anos para 
solucionar o problema discutido nesta reunião, que é sobre a entrada para o Bairro Chapadão, próximo 
ao Sr. Zé da Bitaca, saída da Rodovia MG 050 e graças ao empenho e boa vontade dos assessores do 
deputado, bem como, do próprio deputado a reunião foi agendada e o Presidente foi muito bem 
atendido pelo Sr. Gaspar, tendo ficado apenas para o representante do DER agendar data para visitar o 
local para verificarem o que tem que ser feito e se haverá parceria da prefeitura. O Presidente informou 
que já conversaram também com a prefeita de Pratápolis a qual se prontificou em fazer sua parte no que 
for preciso para que possam arrumar o local visto ser um sonho deste Presidente de vários mandatos; 2 - A 
senhora Priscila Tossani que é a assessora do Presidente do Senado, Sr. Rodrigo Pacheco, que 
acompanhou a referida reunião, agradecendo a mesma pela disponibilidade; 3 - Ao Sr. Gaspar 
representante do DER pelo excelente atendimento aos participantes da reunião, agradecendo o mesmo 
pelo empenho ao tentar resolver o problema. Ao prefeito agradeceu pessoalmente.  O VEREADOR DARCIO 
NETO iniciou sua fala parabenizando Fortaleza de Minas pelos 58 anos de emancipação política. 
Parabenizou também toda a população rural e urbana que ajuda no desenvolvimento e crescimento do 



município. Parabenizou também a cidade vizinha de Bom Jesus da Penha que também completou os 
mesmos 58 anos de emancipação política. Em seguida fez ofício ao Sr. Luiz Faria proprietário do HL 
Supermercados de Fortaleza de Minas solicitando seja verificada possibilidade de conceder desconto aos 
servidores aposentados, visto que os servidores ativos, possuem tal desconto, e quando se aposentam 
perdem este direito. Solicitou que fosse estendido o mesmo ofício as farmácias da cidade, caso ainda não 
haja convênio e não seja dado o referido desconto nestes locais, e que tal desconto para todos os 
servidores inclusive os servidores desta Casa de Leis. Após fez requerimento ao executivo requerendo a 
manutenção (roçada) nos terrenos do novo loteamento, o qual necessita deste serviço devido ao excesso 
de mato, tendo justificado que o local está visivelmente feio porque para quem chega a cidade á a 
primeira vista que tem, e dá uma impressão ruim. Antes de encerrar o vereador comentou que no último 
dia 19/02, foi realizada reunião nesta Casa com a polícia militar da qual este vereador participou. Que nesta 
reunião foi apresentado pontos sobre a criminalidade em Fortaleza, que não possui números, foi falha sua 
não colher os mesmos, mas, a reunião foi transmitida pela rádio. Tendo sido informado que houve queda 
significante nos crimes em geral em Fortaleza e que a tendência da polícia militar agora é focar mais na zona 
rural do município que está ainda com relevância nos crimes e roubos. Sugerido pelo Presidente fosse feito 
ofício do Plenário a PM parabenizando pelo bom trabalho desenvolvido na cidade de Fortaleza. A 
sugestão foi acatada. A VEREADORA MARIA A. DE QUEIROZ cumprimentou todos os presentes, 
parabenizou Bom Jesus da Penha e Fortaleza de Minas pelos 58 anos. Em seguida solicitou apoio do 
Plenário para que fosse encaminhado requerimento ao executivo requerendo seja providenciada sala 
com maior espaço para atendimentos do médico fisioterapeuta, bem como, seja adquiridos mais 
equipamentos para ajudar no tratamento dos pacientes. Falou que o profissional faz um trabalho muito 
bonito, que já precisou do atendimento do mesmo, mas, as vezes o espaço é muito pequeno. No mesmo 
requerimento requereu sejam feitos os esforços necessários no sentido de instalar aquecedor na piscina 
de tamanho médio, para que o fisioterapeuta possa ministrar aulas de hidroginástica, que é um 
complemento do trabalho já realizado pelo profissional. Salientou que com a hidroginástica os pacientes 
teriam um melhor rendimento e melhora em seu tratamento. Tendo enfatizado que sem o aquecedor no 
período do inverno os pacientes param com o tratamento. O Plenário acatou a solicitação da vereadora. 
Após, aproveitando a fala do vereador Ernane Dias sobre a vacina para a COVID-19, a vereadora relatou que 
foi liberada para os governadores e prefeito estarem adquirindo. Fez requerimento ao executivo 
requerendo atenção especial em relação a isso correr atrás destas vacinas, visto que Fortaleza tem 
população pequena e quem sabe o prefeito consegue adquirir as mesmas, fazendo contato com a região 
porque terão que comprar em conjunto. Solicitou seja verificado junto ao consórcio do qual o município 
faz parte e com a AMEG, para encontrar uma forma de estar adquirindo antes estas vacinas, pois, as vezes 
conseguem adquirir antes das doses que o Ministério da Saúde irá encaminhar para o município.  O 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZ felicitou Bom Jesus da Penha e Fortaleza de Minas pela passagem dos 
aniversários destas cidades.  Fez requerimento para o chefe do setor de máquinas do município, para que 
quando forem fazer a manutenção das estradas rurais, que fizessem também a manutenção das estradas 
das chegadas das propriedades rurais. Justificou que na época da campanha política teve oportunidade de 
andar pelo município e viu em um lugar ou outro, a necessidade deste reparo. Deu exemplo de visita que 
fez na propriedade do Sr. Vitor Messias cidadão que morou a vida inteira e criou sua família na zona rural, 
porém, a chegada em sua residência é muito ruim, a dificuldade é grande para chegar a propriedade do 
mesmo. Requereu ainda seja feito reparo em todas as estradas principais, pois, por exemplo, os Bairros 
Areias e Chapadão produzem bastante, trafegam vários veículos e as vezes a estrada não oferece 
condições. Em aparte o Presidente informou que nesta data falou com o chefe do setor de máquinas o qual 
lhe respondeu que pelo fato de ter apenas uma máquina patrol, estavam fazendo apenas uma espécie de 
operação tapa buracos nos locais prioritários e como este serviço já está quase todo realizado, irão voltar 
fazendo todas as chegadas das propriedades. Que o chefe do setor disse que as estradas principais que 
estão fazendo manutenção já estão deixando pronto porque irá voltar fazendo manutenção em todas as 
chegadas. O Presidente enfatizou que é justo o requerimento porque os vereadores têm contato direto com 
a população, recebem cobrança e a obrigação dos vereadores é representar o povo. O VEREADOR MOACIR 
APARECIDO DE QUEIROZ após cumprimentar os presentes, parabenizou a cidade de Fortaleza de Minas, 
dizendo ser uma terra querida e que nasceu e foi criado na mesma. Em seguida agradeceu ao chefe do setor 
de máquinas e sua equipe pelo serviço de limpeza realizado nas canaletas. Elogiou a qualidade do serviço 
tendo ressaltado que ele deveria ter sido realizado há vários anos, pois, tais canaletas estavam entupidas, a 
água das chuvas escorria pelo asfalto e coma limpeza estão evitando acidentes. Em aparte o vereador 
Ernane Dias disse que iria fazer ofício agradecendo ao chefe do setor de máquinas pelo serviço, tendo 
sugerido que o colega Moacir fizesse o ofício com sua participação. O vereador Moacir concordou com o 
envio do ofício tendo enfatizado que as vezes cobram a realização de algum serviço, mas, quando é 



necessário elogiar, devem fazer isso também. Ao final, após acordo o ofício foi encaminhado em nome do 
Plenário. Novamente em aparte o vereador Ernane sugeriu envio de ofício do Plenário ao executivo 
agradecendo o recapeamento que vem sendo realizado na cidade, o qual tem ficado muito bom. O 
Plenário concordou com o envio. O VEREADOR APARECIDO AMARAL cumprimentou os visitantes, 
parabenizou Fortaleza peça passagem do aniversário de 58 de emancipação política. Parabenizou também a 
cidade vizinha de Bom Jesus da Penha, que também fez aniversário no mesmo dia de Fortaleza. O 
VEREADOR MANOEL GALDINO parabenizou Fortaleza pelos de 58 de emancipação política. Cumprimentou 
as autoridades presentes que vieram prestigiar a reunião desta Casa. Após fez requerimento ao executivo 
para manutenção da estrada desde a propriedade do Sr. Orestes até a granja do Sr. Everaldo Gonçalves, 
tendo em vista informações de que os caminhões que transportam os frangos não estão tendo como 
trafegar pelo local, devido ao estado que a estrada se encontra, dificultando o trabalho do proprietário da 
granja. O VEREADOR RYAN CESAR SILVA após cumprimentar os presentes, registrou os cumprimentos pela 
passagem do aniversário de Fortaleza de Minas. Parabenizou aos fortalezenses por fazer esta cidade muito 
boa. Disse ficar sem palavras para dizer algo sobre Fortaleza de Minas. Solicitou autorização ao vereador 
Ernane para participar de seu requerimento lido no pequeno expediente em relação a operação tapa 
buracos nas imediações da Rua São Benedito até a Rua Oraida de Melo Costa, tendo sido autorizada tal 
participação, e o requerimento sido alterado neste sentido. Pediu também autorização para participar do 
requerimento da vereadora Maria Aparecida referente a sala do fisioterapeuta, tendo sido esclarecido que 
o mesmo seria de autoria do Plenário. Tendo o vereador relatado que o fisioterapeuta é um ótimo 
profissional e que é mais que justo ampliar o espaço para atender mais a população fortalezense. Após fez 
requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo a manutenção (roçada) do trecho entre a 
Comunidade do Silêncio até próximo da propriedade do Sr. Nenzinho, visto que a estrada é estreita e 
estão tendo dificuldade de transitar com veículos maiores pelo local. Ao final agradeceu a oportunidade e 
desejou boa semana a todos. O VEREADOR ERNANE DIAS cumprimentou os presentes na reunião. Falou 
diretamente aos vereadores de Bom Jesus da Penha dizendo ser um prazer receber o mesmo nesta Casa e 
ainda que logo os vereadores de Fortaleza irão participar de uma sessão desta cidade. Parabenizou também 
os assessores do deputado Emidinho Madeira, senhores Irã Parreira e Denão também presentes na reunião, 
pelo excelente trabalho que vem fazendo junto ao referido deputado. Falou do prazer de tê-los nesta Casa 
de Leis os quais vieram trazer notícias boas. Disse que conversou com o Sr. Irã para que possa ajudar no 
sentido de construir acostamento na estrada sentido Passos, e que o assessor encontrou solução para o 
caso a qual o vereador entender ser viável, porém irão se aprofundar mais no assunto. Após fez 
requerimento ao executivo para que sejam implantadas luminárias na quadra de esportes do Bairro 
Nossa Senhora Aparecida, tendo justificado que este serviço é rápido, que a quadra tem sido bastante 
utilizada e os adolescentes têm solicitado esta iluminação. Em seguida parabenizou Fortaleza de Minas 
pelos 58 anos de emancipação política. Disse não ser filho de Fortaleza, mas que considera como se fosse, 
pois, faz vinte anos que reside no município. Que tem orgulho enorme pela cidade e entende que tudo que 
fizerem por ela será pouco, visto que o povo é acolhedor, sempre está ajudando o próximo. Em relação a 
pandemia da COVID-19 disse esperar que passe logo, registrou que um de seus grandes amigos o Sr. Alziro 
de Passos, esteve em situação crítica em relação ao vírus, porém, nesta semana teve alta e o vereador ficou 
muito satisfeito com a saída do cidadão desta doença terrível. Disse que o cidadão é uma pessoa muito 
querida em Passos e que torce para a vacina contra a COVID - 19 chegue o mais rápido possível em todos os 
municípios visando combater esta doença. Sobre ofício encaminhado ao executivo para construção de pista 
de caminhada, falou diretamente ao vereador Darcio que ele foi respondido dizendo que os custos da 
construção ficam altos, mas, apenas solicitaram fosse demarcado espaço com faixa/marcação com tinta e 
no entendimento do vereador o município não irá gastar muito. Solicitou que o prefeito revisse esta 
resposta, que foi respondido que irá construir tal pista no parque no exposição, mas, na opinião do 
vereador fazer o uso de tinta na saída a cidade será apenas para dar segurança maior para o povo que 
caminha no local para não oferecer perigo. O vereador Ernane solicitou que o colega Darcio falasse a 
respeito do assunto, pois, é autor do ofício e o vereador Ernane participou do mesmo e está entendendo 
que o prefeito possa ter entendido errado sobre o assunto. Em aparte o vereador Darcio Neto concordou 
que  o prefeito pode ter tido interpretação errada, porque o que querem é uma autorização para que os 
veículos fiquem mais próximos de um lado, dando a preferência para o pessoal fazer caminhada até então 
que se construa esta pista a qual irá levar um tempo, que então faça esta sinalização, a demarcação desta 
faixa para trazer mais segurança para as pessoas lembrando que o custo é relativamente baixo para a 
prefeitura. Tendo sugerido a sinalização horizontal com tinta e vertical com placas como forma de 
comunicar aos motoristas que no local há atletas. Presente da reunião O PREFEITO MUNICIPAL ADENILSON 
QUEIROZ o qual ouviu o esclarecimento do vereador Ernane Dias sobre a pista de caminhada na saída da 
cidade, que a intenção é delimitar o espaço para evitar o contato próximo dos veículos com as pessoas. 



Antes de responder, o prefeito após cumprimentar todos os presentes, ouvintes e seguidores das redes 
sociais, parabenizou Fortaleza de Minas pelos 58 anos de emancipação política assim como a cidade vizinha 
de Bom Jesus da Penha. Comentou que estava na zona rural, mas até chegar a esta Casa estava ouvindo a 
reunião pelo rádio e que entende que sua obrigação é cuidar da cidade, conforme o mesmo e os vereadores 
tentam cuidar, contando ainda com a população que sempre está ajudando. Parabenizou também o Sr. 
Mateus Freitas da Rádio Difusora, por mais esta etapa de prestação de serviço junto a Câmara e a partir de 
agora junto a prefeitura municipal também. Em relação a resposta sobre a pista de caminhada disse que só 
respondeu tal requerimento porque recebeu apenas um orçamento com valor alto, e se esta construção for 
no valor do orçamento recebido, atualmente a prefeitura não teria condições. Informou que não é que a 
prefeitura não tenha este dinheiro, mas, talvez o recurso fará falta para outras emergências. Relatou que 
solicitou para os servidores do setor de licitação, inclusive para a vereadora Maria Aparecida para verem o 
valor no sentido de reduzir mais e havendo condição de queda de valor a construção será feita de imediato. 
Comentou sobre trecho do parque de exposição que daria certo para esta construção, dizendo entender 
que iria servir mais para os ciclistas visto não possuir iluminação. Frisou que chegando os outros orçamentos 
a ideia é construir a pista de caminhada solicitada, porém, não pode ser muito ruim e deve refletir do 
assunto visto que algum veículo pode causar acidente. Relatou que estão trabalhando nisso e que se 
possível irá fazer a pista de caminhada também na Avenida que foi de onde o executivo solicitou os dois 
orçamentos. Em aparte o vereador Moacir Queiroz falou com o prefeito que tem recebido cobranças de 
diversas pessoas sobre o transporte coletivo para Passos. Solicitou que o prefeito esclarecesse o que está 
acontecendo, pois, tem recebido ligações de pessoas que estão pedindo e achando falta do referido 
transporte. Disse que soube mais ou menos que foi agendada reunião em BH e que não deu certo, pediu 
novamente explicações ao prefeito para que o povo ficasse sabendo e tivesse um pouco mais de paciência, 
porque este vereador sabe que as autoridades estão correndo atrás. Em resposta o prefeito disse que nesta 
data se reunião com representante do DER mas não foi para tratar deste assunto.  Esclareceu que havia sido 
marcada reunião para o dia 23/02 em BH no SEINFRA para tentar uma solução porque na opinião do 
prefeito a empresa não é obrigada a ter prejuízo, mas, a população não é obrigada a ficar sem transporte, 
por isso, devem entrar em acordo e se não der para a empresa, o que irá fazer é pedir que liberem esta 
linha e isso é o Estado quem faz. Relatou que já foi procurado por várias pessoas que tem interesse em 
colocar um microônibus ou van que irá atender a população nos horários necessários. Esclareceu que sem a 
liberação da SEINFRA não é possível colocar outro transporte, porque de acordo com o DER se isso 
acontecer é considerado transporte clandestino e da última vez que teve informação a multa por pessoa 
que estivesse no veículo considerado clandestino era de quinhentos reais por pessoa. Disse estar correndo 
atrás, que está tentando. Que a empresa cisne pediu contrapartida da prefeitura para continuar com o 
transporte, mas, enquanto a administração não encerrar esta busca pela liberação, não irá negociar com a 
cisne, porque enquanto a empresa estava fazendo transporte para a mineração, ganhando rios de dinheiro, 
o representante da mesma nunca procurou a prefeitura para dizer que iria diminuir o valor da passagem 
para o povo de Fortaleza, e depois que houve o corte do convênio com a mineração, a empresa fica 
querendo subsídio. Salientou que o representante da empresa deveria ter pensado nisso, e ter mantido o 
transporte com o valor da passagem menor, o qual é um absurdo sendo que para Itaú de Minas, que é 
praticamente a mesma distância o valor não chega metade. Informou que a reunião foi remarcada para o 
dia 10/03, que estará em BH e não irá desistir e enquanto houver possibilidade irão correr atrás para tirar 
esta empresa de Fortaleza e colocar seja uma empresa terceirizada ou através de associação visando 
atender todos os fortalezenses. Novamente com a palavra o vereador Moacir disse que o povo está 
reclamando da dificuldade de conseguir inclusive carona devido a pandemia, tendo o prefeito reafirmado 
que dia 10 estará em BH para esta reunião a qual teria que ter ocorrido dia 23/02, porém foi adiada. Em 
seguida o prefeito solicitou permissão ao Presidente para fazer esclarecimento, tendo relatado ter sido 
cobrado na rua, inclusive por uma pessoa muito sua amiga a qual relatou que o prefeito estaria dando 
terrenos para os outros e não deu um para ela. O prefeito municipal deixou claro que na realidade não é 
isso que está acontecendo. Que o fato é que o município está repassando quatro terrenos, em troca de 
outros que foram interditados pela promotoria de Jacuí. Relatou que seriam na realidade cinco terrenos, 
mas, como o Sargento Nairzo se aposentou e sua esposa foi aprovada em concurso no Glória, se mudaram 
para esta cidade, e tendo entrado em contato com ele, este abriu mão de seu terreno prontamente. Falou 
que já foi feita documentação de desistência da qual ele já assinou. Reforçou que não estão doando quatro 
terrenos, mas sim, estão repassando novos terrenos tendo em vista os terrenos doados anteriormente 
terem sido interditados pela promotoria. Comentou que não sabe se este tipo de assunto chega aos 
vereadores, mas se chegar os mesmos a partir de agora já saberão o que aconteceu e poderão esclarecer. 
Tendo deixado claro que o município não possui forma de doar nenhum terreno que tenha passado por um 
processo e que tenha sido doado da maneira correta. Em aparte a vereadora Maria Aparecida ressaltou que 



tais terrenos foram interditados porque fazem parte de área de APP. O prefeito confirmou e disse que logo 
que ficaram sabendo mandaram interditar tudo. Complementando a fala do prefeito o Presidente disse que 
quando criança sua avó tinha um ditado que dizia que há males que vem para bens, que as pessoas que 
receberam os terrenos que são áreas de APP ficarão tristes porque não poderiam construir por ter 
alagamento e os terrenos que irão receber agora estão em ótima localização, então nem tudo que acontece 
pode ser considerado desgraça. Que na verdade as pessoas devem ter coragem, fé em Deus que 
conseguem. Dito pelo prefeito que uma das coisas que no mínimo vai acontecer é ganhar o terreno com o 
asfalto pronto. Aproveitando a presença do prefeito municipal o vereador Ryan Cesar comentou ter sido 
procurado há alguns dias pelas pessoas que irão receber novos terrenos em substituição aos de áreas de 
APP, as quais questionaram se as mesmas se enquadram neste projeto também, o qual foi apresentando há 
poucos dias sobre a construção de casas. O prefeito respondeu que se enquadram sim, que já solicitou 
agilidade da procuradoria jurídica para entregar logo estes terrenos para poderem estar construindo junto 
com os demais. O prefeito informou que esteve na promotoria em 24/02 onde informou para a promotora 
que os terrenos já estão em andamento, bem adiantado para estarem distribuindo para estas quatro 
pessoas. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados, 
aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a reunião, o Presidente informou que as pessoas que estão 
acompanhando a transmissão da reunião, em especial os cidadãos Juliano Bueno e Gleiciele, solicitaram a 
instalação do quebra molas, na Rua Oraida de Melo Costa, e em resposta aos mesmos informou que nesta 
reunião foi feito requerimento de autoria do vereador Ernane para a construção deste quebra mola. Deixou 
claro a todos os ouvintes, a todos que acompanham de alguma forma as reuniões, que todos que tiverem 
alguma reivindicação, que queira que seja falado em Plenário, que existe o portal da Câmara e é só entrar 
em contato que prontamente atenderão. Nada mais a tratar o Presidente convoca para a quinta reunião 
ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a realizar-se no dia 08 de 
março de 2021 às 19:00 na sede da Câmara Municipal. Após declara encerrada a reunião tendo sido lavrada 
a presente ata que após aprovada será assinada pelos presentes. __________________________________ 
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