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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

01, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

estavam presentes todos os vereadores. 

unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

cópias do ofício nº 1037/16 referente ao

e a Caixa Econômica Federal - Processo 1032347

infra-estrutura esportiva do Campo Municipal Tio Veio; 2 

de ofícios e requerimentos. Após o Presidente 

divisa do lote, que na parede existem duas canaletas que descem até 

que o lote de divisa com a Câmara, 

fossem retiradas tanto as canaletas quanto o cano, 

solicitação de retirada deve ser feita por escrito

Câmara irá aumentar, que segundo o antigo propr

responsável, Sra. Eunice Maia, solicitou a permissão para 

seria um paliativo até a mesma resolver algumas situações, e como o antigo proprietário nunca pre

utilizar o lote, e as canaletas nunca o incomodaram, o mesmo permitiu que continuassem

solicitada a retirada devem rever a situação. 

ao GRANDE EXPEDIENTE: No uso da palavra 

requerimentos ao encarregado de serviços gerais

mais precisamente em frente as propriedades dos Srs. Elias e Enock

excesso de poeira. Por sugestão do vereador Fernando 

da Usina de Triagem e de trecho que dá acesso o Lo

Costa, atrás do Estádio Tio Veio; 2 

estão alojados próximo de plantação de bambu.

reclamaram que no local há pneus, sofás velhos e muitos entulhos. Em seguida o vereador Wilson Pereira 

relatou ter analisado resposta de reque

Lilian Leite. Lembrou que esta resposta foi recebida após envio de requerimento visto denúncia recebida em 

reunião anterior. Tendo sido feito requerimento 

informações dos fatos, o que realmente aconteceu, para saber dos dois lados 

receberam a denúncia por escrito, e sabem apenas de um

Amaral fez requerimento ao encarregado de serviços ger

principal do Bairro Chapadão, a qual encontra

vereadores Ernane Dias, Fernando Pereira, Evair Pereira e Wilson Pereira

Aparecido Amaral questionou se o projeto de lei do chacreamento poderá ser colocado em votação nesta 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO 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: 1 - que estavam sobre as mesas 

referente ao contrato de repasse nº 835750/2016, celebrado entre o município 

Processo 1032347-99/2016 com finalidade a implantação e modernização da 

esportiva do Campo Municipal Tio Veio; 2 - que estavam sobre as mesas cópias de respostas 

Após o Presidente relatou que a lateral do prédio da Câmara foi construída na 

existem duas canaletas que descem até a um cano com saída 

 foi vendido recentemente e o novo proprietário solicitou

fossem retiradas tanto as canaletas quanto o cano, tendo sido orientado pelo

solicitação de retirada deve ser feita por escrito. Falou que com a retirada das canaletas, a despesa da 

que segundo o antigo proprietário do lote, a época da construção a engenheira 

responsável, Sra. Eunice Maia, solicitou a permissão para implantação das canaletas

a mesma resolver algumas situações, e como o antigo proprietário nunca pre

utilizar o lote, e as canaletas nunca o incomodaram, o mesmo permitiu que continuassem

solicitada a retirada devem rever a situação. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, 

No uso da palavra o vereador Adenilson Queiroz

ao encarregado de serviços gerais: 1- requer seja irrigada estrada Fortaleza/Jacuí, 

mais precisamente em frente as propriedades dos Srs. Elias e Enock Alves, visando diminuir o 

r sugestão do vereador Fernando Pereira requer também a irrigação da estrada 

da Usina de Triagem e de trecho que dá acesso o Loteamento Oraida de Melo Costa e a Rua Bonifácio 

Costa, atrás do Estádio Tio Veio; 2 - requer a retirada de entulho do Córrego 

estão alojados próximo de plantação de bambu. Justificou que foi procurado por populares que 

reclamaram que no local há pneus, sofás velhos e muitos entulhos. Em seguida o vereador Wilson Pereira 

relatou ter analisado resposta de requerimento e verificado quais são as atribuições da assistente social, Sra. 

Lilian Leite. Lembrou que esta resposta foi recebida após envio de requerimento visto denúncia recebida em 

Tendo sido feito requerimento do Plenário à secretária de 

informações dos fatos, o que realmente aconteceu, para saber dos dois lados 

receberam a denúncia por escrito, e sabem apenas de uma versão. Após 

Amaral fez requerimento ao encarregado de serviços gerais requerendo a manutenção da estrada

, a qual encontra-se bem danificada. Participam deste requerimento os 

vereadores Ernane Dias, Fernando Pereira, Evair Pereira e Wilson Pereira. 

ionou se o projeto de lei do chacreamento poderá ser colocado em votação nesta 
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, realizada às 19:00 horas do dia 

Fortaleza de Minas. Feita a chamada, 

reunião anterior, foi aprovada por 

que estavam sobre as mesas 

contrato de repasse nº 835750/2016, celebrado entre o município 

99/2016 com finalidade a implantação e modernização da 

que estavam sobre as mesas cópias de respostas 

a lateral do prédio da Câmara foi construída na 

com saída para a rua. Disse 

foi vendido recentemente e o novo proprietário solicitou verbalmente 

tendo sido orientado pelo assessor jurídico que a 

. Falou que com a retirada das canaletas, a despesa da 

ietário do lote, a época da construção a engenheira 

implantação das canaletas, justificando que isso 

a mesma resolver algumas situações, e como o antigo proprietário nunca precisou 

utilizar o lote, e as canaletas nunca o incomodaram, o mesmo permitiu que continuassem, mas agora após 

o pequeno expediente, passou-se 

vereador Adenilson Queiroz fez os seguintes 

requer seja irrigada estrada Fortaleza/Jacuí, 

Alves, visando diminuir o 

equer também a irrigação da estrada 

eamento Oraida de Melo Costa e a Rua Bonifácio 

órrego Quim Brito, os quais 

Justificou que foi procurado por populares que 

reclamaram que no local há pneus, sofás velhos e muitos entulhos. Em seguida o vereador Wilson Pereira 

rimento e verificado quais são as atribuições da assistente social, Sra. 

Lilian Leite. Lembrou que esta resposta foi recebida após envio de requerimento visto denúncia recebida em 

à secretária de saúde requerendo 

informações dos fatos, o que realmente aconteceu, para saber dos dois lados da história, pois, 

Após o vereador Aparecido 

ais requerendo a manutenção da estrada 

se bem danificada. Participam deste requerimento os 

. Continuando o vereador 

ionou se o projeto de lei do chacreamento poderá ser colocado em votação nesta 
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reunião. Respondido pelo Presidente que 

e que em sua opinião os vereadores necessitam aprofundar mais no assun

Andrade sugerido o agendamento de reunião de comissão, visando discutir o projeto para ser liberado e 

colocado em votação. Lembrado pelo vereador Amaral que há pessoas que construíram no local

instalar energia elétrica para mudar

pelo vereador Fernando que devem tomar cuidado para que este projeto não seja usado para campanha 

política de algum vereador inclusive dentro 

próprios moradores, uma vez, que o projeto foi elaborado baseado em um chacreamento de cidade com 

número maior de habitantes, e as vezes não irá atender os proprietários do nosso município, por 

tomar cuidado, para depois não colocarem a culpa nos vereadores. 

de sugestão dada em reunião anterior de reunir com os proprietários dos lotes para explicar melhor o 

projeto, pois, o mesmo é bastante complex

reunião ordinária de julho em que foi votado projeto de desafetação de lote, e gostaria de ressaltar 

mesmo ausente, é de acordo com a referida desafetação. 

muito bom a liberação de recurso para reforma do Estádio Tio Veio, que não sabe dos procedimentos para 

contratação de empresa para iniciar os trabalhos

comissão de vereadores visando acompanha

procurado por proprietário de lote no local

vereador respondido que tal projeto é complexo e que inclusive iriam conversar com os donos de lo

maiores explicações, para que não tenham problemas futuros. Após o vereador Evair Pereira comentou que 

em sua opinião, o reparo solicitado pelo novo proprietário do lote acima da Câmara, pode até ser feito em 

comum acordo, porque por lei jamais conseguiria fossem retiradas as canaletas, 

acordo e fazer retirada. Enfatizou que quando alguém compra um lote como o localizado acima do prédio da 

Câmara, e já existe empreendimento pronto da forma que está 

consegue fazer com que haja mudança

vereadores visando solucionar o problema 

entulhos no Córrego Quim Brito, disse ter sido chamado no local para ver a situação, 

velhos, folhas de coqueiro, e seria importante a limpeza. Lembrando que é proibido o uso de máquinas, mas

podem ser utilizados servidores para fazer o serviço

mesmo está em trâmite há tempos, e

se os vereadores tirarem muitas responsabilidades das pessoas que forem fazer o chacreamento

pode haver crescimento desordenado de condomínio de chácaras

difícil para o dono do chacreamento, devem haver regras, e 

compradores dos lotes, e por isso, o veread
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reunião. Respondido pelo Presidente que junto do assessor jurídico verificou-se a complexidade do projeto, 

e que em sua opinião os vereadores necessitam aprofundar mais no assunto. Tendo o vereador Márcio 

Andrade sugerido o agendamento de reunião de comissão, visando discutir o projeto para ser liberado e 

colocado em votação. Lembrado pelo vereador Amaral que há pessoas que construíram no local

instalar energia elétrica para mudar, os quais solicitaram a aprovação o mais rápido possível

pelo vereador Fernando que devem tomar cuidado para que este projeto não seja usado para campanha 

política de algum vereador inclusive dentro de casa. O vereador Wilson Pereira disse que devem pensar nos 

que o projeto foi elaborado baseado em um chacreamento de cidade com 

e as vezes não irá atender os proprietários do nosso município, por 

tomar cuidado, para depois não colocarem a culpa nos vereadores. O vereador Adenilson Queiroz lembrou 

de sugestão dada em reunião anterior de reunir com os proprietários dos lotes para explicar melhor o 

é bastante complexo e rigoroso. Em aparte lembrou que esteve ausente na última 

reunião ordinária de julho em que foi votado projeto de desafetação de lote, e gostaria de ressaltar 

é de acordo com a referida desafetação. Em seguida o vereador Ernane Dias f

muito bom a liberação de recurso para reforma do Estádio Tio Veio, que não sabe dos procedimentos para 

empresa para iniciar os trabalhos, e sugeriu que ao iniciar a reforma

de vereadores visando acompanhar a obra. Sobre o projeto de chacreamento disse que foi 

procurado por proprietário de lote no local, o qual questionou se o mesmo havia sido aprovado

vereador respondido que tal projeto é complexo e que inclusive iriam conversar com os donos de lo

para que não tenham problemas futuros. Após o vereador Evair Pereira comentou que 

o reparo solicitado pelo novo proprietário do lote acima da Câmara, pode até ser feito em 

, porque por lei jamais conseguiria fossem retiradas as canaletas, 

. Enfatizou que quando alguém compra um lote como o localizado acima do prédio da 

e já existe empreendimento pronto da forma que está há mais de um ano, dificilmente o comprado

consegue fazer com que haja mudança, pois, as canaletas existem há anos, mas, deve haver consenso entre os 

solucionar o problema e não terem problemas mais graves 

disse ter sido chamado no local para ver a situação, 

importante a limpeza. Lembrando que é proibido o uso de máquinas, mas

podem ser utilizados servidores para fazer o serviço. Quanto ao projeto de lei do chacreamento, disse que o 

e os vereadores já tiveram tempo suficiente para analisar

se os vereadores tirarem muitas responsabilidades das pessoas que forem fazer o chacreamento

crescimento desordenado de condomínio de chácaras no município. Que mesmo sendo mais 

difícil para o dono do chacreamento, devem haver regras, e com isso haverá organização e compromisso dos 

, e por isso, o vereador é favorável com a votação do projeto nesta reunião. 
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se a complexidade do projeto, 

. Tendo o vereador Márcio 

Andrade sugerido o agendamento de reunião de comissão, visando discutir o projeto para ser liberado e 

colocado em votação. Lembrado pelo vereador Amaral que há pessoas que construíram no local e querem 

, os quais solicitaram a aprovação o mais rápido possível. Enfatizado 

pelo vereador Fernando que devem tomar cuidado para que este projeto não seja usado para campanha 

. O vereador Wilson Pereira disse que devem pensar nos 

que o projeto foi elaborado baseado em um chacreamento de cidade com 

e as vezes não irá atender os proprietários do nosso município, por isso, devem 

O vereador Adenilson Queiroz lembrou 

de sugestão dada em reunião anterior de reunir com os proprietários dos lotes para explicar melhor o 

Em aparte lembrou que esteve ausente na última 

reunião ordinária de julho em que foi votado projeto de desafetação de lote, e gostaria de ressaltar que 

Em seguida o vereador Ernane Dias falou que é 

muito bom a liberação de recurso para reforma do Estádio Tio Veio, que não sabe dos procedimentos para 

e sugeriu que ao iniciar a reforma, deveriam formar 

r a obra. Sobre o projeto de chacreamento disse que foi 

o qual questionou se o mesmo havia sido aprovado, tendo o 

vereador respondido que tal projeto é complexo e que inclusive iriam conversar com os donos de lotes para 

para que não tenham problemas futuros. Após o vereador Evair Pereira comentou que 

o reparo solicitado pelo novo proprietário do lote acima da Câmara, pode até ser feito em 

, porque por lei jamais conseguiria fossem retiradas as canaletas, mas, devem entrar em 

. Enfatizou que quando alguém compra um lote como o localizado acima do prédio da 

mais de um ano, dificilmente o comprador 

, mas, deve haver consenso entre os 

e não terem problemas mais graves futuramente. Sobre os 

disse ter sido chamado no local para ver a situação, que realmente há pneus 

importante a limpeza. Lembrando que é proibido o uso de máquinas, mas, 

. Quanto ao projeto de lei do chacreamento, disse que o 

os vereadores já tiveram tempo suficiente para analisar. Enfatizou que 

se os vereadores tirarem muitas responsabilidades das pessoas que forem fazer o chacreamento, de repente 

. Que mesmo sendo mais 

com isso haverá organização e compromisso dos 

or é favorável com a votação do projeto nesta reunião. Relatou 
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que o vereador Fernando foi feliz em sua fala, pois devem mesmo tomar cuidado, uma vez que, já houve 

reuniões particulares para discutir sobre o projeto do chacreamento em casa de vereadores, 

presentes diversas pessoas possuidoras de lotes no local, mas, estão num ano político, e utilizar de projeto 

que tramita nesta Casa para se beneficiar 

referidos proprietários nesta Casa, conforme dito por alguns vereadores

com a caixa, falou sobre o prazo previsto e 

para o envio logo do recurso visando beneficiar o esporte

agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes, e disse que está muito feliz

da votação de projeto de lei de suplementação que foi possível o envio de recursos de emendas 

parlamentares que estão chegando ao município. 

recebimento da verba de reforma do campo, a mesma foi disponibilizada

alavancar o esporte do município. Disse que o colega Ernane foi feliz em sua fal

de comissão de vereadores para acompanhar a reforma

por estes dias. Em aparte o vereador Ernane sugeriu fosse construído poço artesiano para 

com frequência, visando cuidar bem do campo. 

construção demanda uma série de liberações ambientais

firmando entre o município e a COPASA não permite a construção

Fernando que esta construção não está inclusa na reforma do campo

significaria desvio de verba o que é irregular

mais rápido possível para discutir o projeto de lei do chacreamento

benefício político para ninguém, e não traga também problemas. 

disse que o projeto está em trâmite para ser votado, qu

mesmo, que já foi cobrado e então, devem votar o mesmo. 

comissões não se reuniram ainda para discutir o projeto, 

votação na próxima reunião. Quanto 

maneira errada, que a construção poderia ter sido feita mais abaixo

problema. Que em sua opinião, é obrigação da Câmara retirar a tubulação custe o custar. Solicitou 

novamente a palavra o vereador Fernando e questionou o compromisso assumido pelo Presidente de que 

seriam feitos alguns reparos nesta Casa, mas, até o moment

que as providências estão sendo tomadas, que para fazer obra necessitam d

empresas que prestam este tipo de serviço,

qual conversou com o mesmo, e para sanar um dos problemas seria mudar a frente da Casa

o que deve ser analisado, pois, hoje em dia existe a questão de leis ambientais

o assunto de maneira que resolva a situação
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que o vereador Fernando foi feliz em sua fala, pois devem mesmo tomar cuidado, uma vez que, já houve 

para discutir sobre o projeto do chacreamento em casa de vereadores, 

presentes diversas pessoas possuidoras de lotes no local, mas, estão num ano político, e utilizar de projeto 

que tramita nesta Casa para se beneficiar politicamente é crime. Que o correto seria fazer a reunião com os 

sta Casa, conforme dito por alguns vereadores. Quanto a assinatura de contrato 

falou sobre o prazo previsto e prazo final para realização da obra, e relatou que devem torcer 

para o envio logo do recurso visando beneficiar o esporte. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes, e disse que está muito feliz

da votação de projeto de lei de suplementação que foi possível o envio de recursos de emendas 

chegando ao município. Falou que mesmo algumas pessoas tentando impedir o 

recebimento da verba de reforma do campo, a mesma foi disponibilizada, a qual irá melhorar o campo e 

Disse que o colega Ernane foi feliz em sua fala quando sugeriu a formação 

de comissão de vereadores para acompanhar a reforma do campo e provavelmente a licitação será realizado 

por estes dias. Em aparte o vereador Ernane sugeriu fosse construído poço artesiano para 

, visando cuidar bem do campo. Dito pelo Presidente que a possibilidade até existe, mas, esta 

uma série de liberações ambientais. Lembrado pelo vereador Márcio que o contrato 

e a COPASA não permite a construção do referido poço.

Fernando que esta construção não está inclusa na reforma do campo, e se usassem 

significaria desvio de verba o que é irregular. Continuando o vereador Fernando disse que devem se reunir o 

o possível para discutir o projeto de lei do chacreamento, visando sua liberação

e não traga também problemas. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz 

disse que o projeto está em trâmite para ser votado, que os vereadores não irão mudar muito o perfil do 

, que já foi cobrado e então, devem votar o mesmo. Dito pelo vereador Márcio que o fato é que as 

comissões não se reuniram ainda para discutir o projeto, então, devem se reunir para discutir e liberar para 

Quanto instalação das canaletas, o vereador Gabriel disse que foi feita de 

que a construção poderia ter sido feita mais abaixo, e assim estariam

é obrigação da Câmara retirar a tubulação custe o custar. Solicitou 

novamente a palavra o vereador Fernando e questionou o compromisso assumido pelo Presidente de que 

seriam feitos alguns reparos nesta Casa, mas, até o momento isso não ocorreu. Respondido pelo Presidente 

que as providências estão sendo tomadas, que para fazer obra necessitam do envio de

empresas que prestam este tipo de serviço, o que é complicado, mas, já esteve nesta Casa um engenheiro

e para sanar um dos problemas seria mudar a frente da Casa

o que deve ser analisado, pois, hoje em dia existe a questão de leis ambientais. Esclareceu que estão tratando 

a situação, sem trazer problemas ao Presidente
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que o vereador Fernando foi feliz em sua fala, pois devem mesmo tomar cuidado, uma vez que, já houve 

para discutir sobre o projeto do chacreamento em casa de vereadores, que estiveram 

presentes diversas pessoas possuidoras de lotes no local, mas, estão num ano político, e utilizar de projeto 

politicamente é crime. Que o correto seria fazer a reunião com os 

. Quanto a assinatura de contrato 

e relatou que devem torcer 

o vereador Fernando Pereira 

agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes, e disse que está muito feliz, pois, foi através 

da votação de projeto de lei de suplementação que foi possível o envio de recursos de emendas 

Falou que mesmo algumas pessoas tentando impedir o 

, a qual irá melhorar o campo e 

a quando sugeriu a formação 

do campo e provavelmente a licitação será realizado 

por estes dias. Em aparte o vereador Ernane sugeriu fosse construído poço artesiano para irrigar a grama 

Dito pelo Presidente que a possibilidade até existe, mas, esta 

. Lembrado pelo vereador Márcio que o contrato 

do referido poço. Dito pelo vereador 

e se usassem o recurso para tal, 

Continuando o vereador Fernando disse que devem se reunir o 

a liberação, para que não haja 

Em seguida o vereador Gabriel Queiroz 

e os vereadores não irão mudar muito o perfil do 

Dito pelo vereador Márcio que o fato é que as 

então, devem se reunir para discutir e liberar para 

as canaletas, o vereador Gabriel disse que foi feita de 

, e assim estariam livres do atual 

é obrigação da Câmara retirar a tubulação custe o custar. Solicitou 

novamente a palavra o vereador Fernando e questionou o compromisso assumido pelo Presidente de que 

isso não ocorreu. Respondido pelo Presidente 

o envio de orçamento pelas 

o que é complicado, mas, já esteve nesta Casa um engenheiro o 

e para sanar um dos problemas seria mudar a frente da Casa, retirar a grama, 

. Esclareceu que estão tratando 

sem trazer problemas ao Presidente, mas, já conversou com o 
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Sr. Walmir, e se o mesmo se negar a realizar os reparos

tubulação, o vereador Fernando disse que há sério problema que vem do terreno d

o qual inclusive causou abertura no piso

informações de que o atual proprietário do terreno irá construir muro de contenção

tirando a água para a rua, com isso a Câmara

ter conversado com a secretária de saúde sobre o encerramento dos exames de raio x, a qual informou que 

interdição foi solicitada pela regional de saúde

procurador do município iria entrar com liminar no fórum de Jacuí, mas o processo tem que ir para Belo 

Horizonte, para após voltar à Passos, então, o procurador do município está organizando documentos

visando acabar com a regra ou ao menos postergar

pois, tal exame feito fora do município tem tido alto custo

agendamento de reunião das comissões para o dia 

de chacreamento. Tendo a sugestão sido acatada.

pode ser resolvida somente entre as comissões

estão cientes do projeto, e quem adquirir estará comprando em perfeitas condições de construção

Lembrado pelo vereador Fernando que esta aprovação irá impedir que outras pessoas iniciem algum 

loteamento de chácaras de qualquer maneira

informou que já que as comissões agendaram reunião para 

colocar o assunto em pauta se possível votar o projeto na reunião ordinária do dia 08/08

ordinária do dia 15/08 será exclusiva para votação da LDO/2017.

Márcio Andrade e fez os seguintes ofícios: 1 

quais tem desempenhado atividades e apresentações teatrais com diversas crianças do município 

durante as celebrações das missas no município

Carina Silva e demais voluntários

também desempenham trabalhos sensacionais com as crianças do município

para momentos de oração, ensinando coisas boas, realizando brincadeiras, tirando a

frente do celular e computador, fazendo com que se interajam uns com os outros, o que é muito 

importante independente de religião

cumprimentos fossem estendidos

informando o recebimento de reclamação de cidadãos fortalezenses

alguns produtores têm sido prestados 

para outros, tais serviços não têm sido realizados. O reclamante ainda comentou que as vezes para 

alguns produtores os trabalhos são prestados com mais agilidade do que para outros

ao encarregado, atenção no atendimento 
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e se o mesmo se negar a realizar os reparos, a Câmara irá levar o caso à justiça

o vereador Fernando disse que há sério problema que vem do terreno d

inclusive causou abertura no piso desta Casa. Respondido pelo Presidente que

que o atual proprietário do terreno irá construir muro de contenção

tirando a água para a rua, com isso a Câmara será beneficiada. Em seguida o vereador Márcio Andrade 

ter conversado com a secretária de saúde sobre o encerramento dos exames de raio x, a qual informou que 

ela regional de saúde de Passos, a qual foi feita no fórum da

procurador do município iria entrar com liminar no fórum de Jacuí, mas o processo tem que ir para Belo 

Passos, então, o procurador do município está organizando documentos

visando acabar com a regra ou ao menos postergar, visando uso do aparelho de raio x no próprio município, 

pois, tal exame feito fora do município tem tido alto custo. Continuando o vereador Márcio sugeriu o 

agendamento de reunião das comissões para o dia 08/08 às 16:00 horas visando discutir e liberar o projeto 

Tendo a sugestão sido acatada. O vereador Wilson Pereira comentou que 

somente entre as comissões, que provavelmente os responsáveis pela venda

e quem adquirir estará comprando em perfeitas condições de construção

Lembrado pelo vereador Fernando que esta aprovação irá impedir que outras pessoas iniciem algum 

loteamento de chácaras de qualquer maneira, tendo que seguir a lei municipal. 

as comissões agendaram reunião para discutir o projeto na data citada acima, 

se possível votar o projeto na reunião ordinária do dia 08/08

rdinária do dia 15/08 será exclusiva para votação da LDO/2017. Solicitou novamente a palavra 

os seguintes ofícios: 1 - à Sra. Eutália Domingues e demais colaboradores, os 

quais tem desempenhado atividades e apresentações teatrais com diversas crianças do município 

missas no município, trabalho este muito bonito e importante; 2 

voluntários envolvidos com a Associação São Vicente de Paulo, os quais

também desempenham trabalhos sensacionais com as crianças do município

para momentos de oração, ensinando coisas boas, realizando brincadeiras, tirando a

, fazendo com que se interajam uns com os outros, o que é muito 

importante independente de religião. Solicitado pelo vereador, constasse nos ofícios que

 aos demais colaboradores; 3 - ao encarregado de serviços gerais 

reclamação de cidadãos fortalezenses, os quais relataram que 

têm sido prestados serviços os quais são solicitados ao referido encarregado, mas, 

tais serviços não têm sido realizados. O reclamante ainda comentou que as vezes para 

alguns produtores os trabalhos são prestados com mais agilidade do que para outros

atenção no atendimento aos produtores rurais de modo
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levar o caso à justiça. Sobre a 

o vereador Fernando disse que há sério problema que vem do terreno do lado de cima da Câmara, 

Respondido pelo Presidente que o mesmo teve 

que o atual proprietário do terreno irá construir muro de contenção, aterrando o lote e 

. Em seguida o vereador Márcio Andrade disse 

ter conversado com a secretária de saúde sobre o encerramento dos exames de raio x, a qual informou que a 

, a qual foi feita no fórum daquela cidade. Que o 

procurador do município iria entrar com liminar no fórum de Jacuí, mas o processo tem que ir para Belo 

Passos, então, o procurador do município está organizando documentos, 

visando uso do aparelho de raio x no próprio município, 

. Continuando o vereador Márcio sugeriu o 

08/08 às 16:00 horas visando discutir e liberar o projeto 

O vereador Wilson Pereira comentou que esta situação 

provavelmente os responsáveis pela venda de lotes 

e quem adquirir estará comprando em perfeitas condições de construção e uso. 

Lembrado pelo vereador Fernando que esta aprovação irá impedir que outras pessoas iniciem algum 

seguir a lei municipal. Em aparte o Presidente 

discutir o projeto na data citada acima, irá 

se possível votar o projeto na reunião ordinária do dia 08/08, e que a reunião 

Solicitou novamente a palavra o vereador 

Sra. Eutália Domingues e demais colaboradores, os 

quais tem desempenhado atividades e apresentações teatrais com diversas crianças do município 

, trabalho este muito bonito e importante; 2 - a Sra. 

envolvidos com a Associação São Vicente de Paulo, os quais 

também desempenham trabalhos sensacionais com as crianças do município, levando as crianças 

para momentos de oração, ensinando coisas boas, realizando brincadeiras, tirando as mesmas da 

, fazendo com que se interajam uns com os outros, o que é muito 

constasse nos ofícios que os 

ao encarregado de serviços gerais 

os quais relataram que para 

ão solicitados ao referido encarregado, mas, 

tais serviços não têm sido realizados. O reclamante ainda comentou que as vezes para 

alguns produtores os trabalhos são prestados com mais agilidade do que para outros. O ofício solicita 

aos produtores rurais de modo geral, tendo em vista, 
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reclamações recebidas, e que o mesmo tente na medida do possível atender todos os produtores de 

maneira igualitária. O vereador Fernando questionou se esta reclamação partiu de muitos produtores e se 

foi feita recentemente, respondido pelo vereador Márcio que são casos isolados

Fernando que este já é um período político e de agora para frente o município não poderá mais fazer estes 

serviços. Respondido pelo vereador Márcio

devido ao período eleitoral, então, não deve ser feito para ninguém

caso for uma emergência, que o encarregado explique a situação, porque senão fica parecendo que o mesmo 

não quis fazer o serviço. Informado pelo vereador Fernando que o mesmo foi procurado por cidadão que 

solicitou a máquina retro escavadeira para realização de serviço e ao verificar

do município, observou não ser possível visto período eleitoral

proposições do vereador Márcio, 

valor arrecado com a realização do último leilão. Requer

investido o referido valor. Em aparte o Presidente informou

Ministério Público referente ao período eleitoral

solicitar na secretaria da Câmara. Solicitou novamente a palavra 

executivo para informações sobre a instalação de tanque de combustível

Sugere seja verificada possibilidade de 

que trará economia ao executivo. Participam deste requerimento os vereadores Ernane e Fernando. 

Não havendo mais assuntos para o 

Votação dos  requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade

para segunda reunião ordinária do mês de 

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

pelos vereadores presentes.   
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e que o mesmo tente na medida do possível atender todos os produtores de 

O vereador Fernando questionou se esta reclamação partiu de muitos produtores e se 

do pelo vereador Márcio que são casos isolados

Fernando que este já é um período político e de agora para frente o município não poderá mais fazer estes 

Márcio que é justamente por isso, pois, se não p

devido ao período eleitoral, então, não deve ser feito para ninguém, do contrário, que atenda a todos, e se o 

emergência, que o encarregado explique a situação, porque senão fica parecendo que o mesmo 

Informado pelo vereador Fernando que o mesmo foi procurado por cidadão que 

solicitou a máquina retro escavadeira para realização de serviço e ao verificar junto ao procurador jurídico 

observou não ser possível visto período eleitoral. O Presidente solicitou fazer parte das 

, e fez requerimento ao executivo para informações de qual foi o 

valor arrecado com a realização do último leilão. Requerendo ainda, informações de onde será 

Em aparte o Presidente informou que esta Casa recebeu orientação do 

referente ao período eleitoral e os vereadores que quiserem cópia

Solicitou novamente a palavra o vereador Evair

informações sobre a instalação de tanque de combustível adquirido pelo município

seja verificada possibilidade de o valor arrecadado no leilão ser utilizado nesta instalação

. Participam deste requerimento os vereadores Ernane e Fernando. 

para o grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA

apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade

do mês de agosto, a realizar-se no dia 08, às 19:00 horas.

foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e apr
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e que o mesmo tente na medida do possível atender todos os produtores de 

O vereador Fernando questionou se esta reclamação partiu de muitos produtores e se 

do pelo vereador Márcio que são casos isolados. Dito pelo vereador 

Fernando que este já é um período político e de agora para frente o município não poderá mais fazer estes 

que é justamente por isso, pois, se não pode mais fazer o serviço 

, do contrário, que atenda a todos, e se o 

emergência, que o encarregado explique a situação, porque senão fica parecendo que o mesmo 

Informado pelo vereador Fernando que o mesmo foi procurado por cidadão que 

junto ao procurador jurídico 

O Presidente solicitou fazer parte das 

informações de qual foi o 

ainda, informações de onde será 

que esta Casa recebeu orientação do 

e os vereadores que quiserem cópia do documento, basta 

o vereador Evair e fez requerimento ao 

adquirido pelo município. 

izado nesta instalação, o 

. Participam deste requerimento os vereadores Ernane e Fernando. 

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: 

apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. O Presidente convoca 

às 19:00 horas. Nada mais a tratar 

após lida e aprovada será assinada 


