
ATA DA QUADRIGESIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 04 DE JUNHO 
DE 2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira.  

Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara 
aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), 
Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), 
Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio 
Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e Welington dos 
Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da sessão coloca a disposição a ata da 
reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos vereadores. Antes de passar ao 
pequeno expediente, o Presidente explicou que o Sr. José Enock estava presente 
nesta reunião para prestar esclarecimentos sobre a distribuição da primeira remessa 
de mudas de café pelo município. No uso da palavra o Sr. José Enock, agradeceu a 
presença do cidadão Marinho que é um dos beneficiados com o projeto das mudas de 
café. Relatou que chamou outros produtores para comparecer nesta reunião, mas, 
não puderam por ser época de colheita de café. Após comentou sobre a divisão das 
mudas, informou que trouxe relatório com nomes dos produtores e as quantidades de 
mudas distribuídas, tendo distribuído o relatório aos vereadores. Comentou que ele foi 
convidado para esta reunião para estar apresentando fotos e todas as informações 
que colheu até o presente momento. Fez as apresentações através de imagens 
desde o início do viveiro até os dias de hoje e disse ter feito cálculo usando uns dos 
produtores, o Senhor Marinho Souza como exemplo, relatou que gosta muito de usar 
este cidadão como exemplo, pois, o mesmo acatou todas as dicas dadas pelos 
estagiários. Relatou que o Sr . Marinho gastou em torno de dois mil trezentos e 
sessenta e oito reais, disse ainda ter feito um levantamento, e se as mudas que ele 
plantou no total de três mil oitocentas, se fosse para comprar saíra no valor de dois 
mil seiscentos reais só com a mudas. Após explicou sobre as divisões das mudas, 
disse o valor Máximo era de quatro mil mudas para cada produtor e que de última 
hora muitos produtores não prepararam a terra,por isso, entraram em contato com 
todos os produtores para ver quem queria mais mudas, desta forma não haveriam 
perdas das mudas que já estavam prontas, inclusive a cidadã Luciana Queiroz, foi a 
que mais pegou mudas, pois, as terras dela estavam preparadas para receber mais 
de dez mil mudas de café. Em seguida se colocou a disposição para esclarecer as 
dúvidas dos vereadores. Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte 
pauta: Informado pelo Presidente que foi recebida denúncia nesta data, referente à 
empresa que presta serviços de borracharia para a prefeitura municipal. Solicitou 
fosse feita a leitura da referida denúncia. Após informou que estava sobre as mesas 
convite da AMEG para Assembléia Geral Ordinária no dia 08/06 a partir das 10:00 
horas da manhã na Câmara Municipal de Pratápolis-MG. E que estavam sobre as 
mesas cópia de resposta de resposta de ofício da secretaria de segurança. Após foi 
instalado o GRANDE EXPEDIENTE. Em seguida O PRESIDENTE, perguntou ao 
Estagiário Sr. José Enock se nestas visitas feitas, foi possível constatar, se todos os 
beneficiados plantaram as mudas, ou se houve extravio, e se neste caso, irá ter 
punição para o recebimento da próxima remessa, já que o projeto prevê a mesma, 
respondido pelo estagiário que o único caso que ele soube, mas, que não foi extravio, 
foi que o vereador Welington dos Santos, juntamente com seus familiares plantaram 
juntos, repassou algumas mudas aos seus vizinhos, os Srs. Anderson e Jair que 
também foram beneficiados com o projeto, e já tinham comprado algumas mudas de 
café antes das mudas do projeto sair, as quais estas últimas morreram devido ao uso 
de herbicida e agrotóxico. Que tiveram um prejuízo muito grande, e como nas terras 
onde o vereador Welington dos Santos tinha plantado, não dava para plantar mais, o 
mesmo doou estas mudas para os seus vizinhos. Afirmou que com isso tem que ter 



uma relevância, pois as mudas iriam ficar paradas. Após o Presidente falou 
diretamente ao estagiário, pois, em reunião anterior foi expedido requerimento ao 
executivo solicitando que na remessa de 2018 pudessem também ser beneficiados 
produtores rurais com propriedades fora do município, porém de quilometragem 
próxima e que possuem algum vínculo com a cidade de Fortaleza, pois, na remessa 
anterior isso não foi possível. Informou que a Câmara ainda não recebeu resposta do 
requerimento, mas, gostaria de saber se o prefeito comentou algo a respeito com o 
estagiário, se haveria ou não esta possibilidade. Esclareceu que foi sugerido ao 
prefeito que fosse colocado limite de quilômetros e também fosse firmado convênio 
com municípios vizinhos visando atender produtores que moram em outros 
municípios, porém, mais próximos de Fortaleza, pois, o dinheiro da produção 
automaticamente iria girar dentro do município já que o produtor tem vínculo com o 
mesmo. Esclarecido pelo estagiário que em 2017 vários produtores se irritaram, e 
denegriram a imagem dos estagiários por causa desta situação, que o prefeito não 
falou nada sobre o assunto com o mesmo, mas, em seu ponto de vista se autorizarem 
isso em 2018 serão questionados o porquê não fizeram o mesmo em 2017. Sugeriu 
que se não alcançarem o limite do viveiro que é de duzentas e trinta e três mil mudas, 
pois, existem perdas, e se não atingir este número de pedidos, poderá ser aberta e 
exceção de acordo com a quilometragem conforme dito pelo Presidente. Disse que 
em sua opinião não e correto distribuir mudas para pessoas que não tem propriedade 
rural no município. O Presidente disse entender tal posicionamento, porém discorda 
porque existem convênios entre o município de Fortaleza e municípios vizinhos para 
vários tipos de serviços, por exemplo, manutenção de estradas, então entende que 
para a plantação não há nenhum empecilho, e neste sentido estão tirando o direito de 
várias pessoas fazer parte do projeto. Citou possibilidade de que quando Jacuí for 
implantar o viveiro de mudas, se existir este convênio, os moradores vizinhos 
próximos serão beneficiados. No uso da palavra o Sr. José Enock disse que em 2017 
o produtor Dárcio Neto com propriedade vizinha a Fortaleza manifestou vontade de 
receber as mudas, mas, não foi possível devido estar no município de Passos, e para 
não perder a oportunidade, o produtor arrendou terras no município de Fortaleza 
recebeu e plantou as mudas. Isso prova o fato de que as pessoas realmente tem 
interesse. Relatou que doar mudas para pessoas de outros municípios perde o foco 
do projeto. O Presidente discordou dizendo que no pedido para o prefeito sugeriram 
que a doação fosse feita para quem tem vínculo com Fortaleza, que residem na 
cidade, por isso entende que estas pessoas têm mais que direito de fazer parte do 
projeto, pois, residem na cidade e gastam seus dinheiros na mesma. Relatou que se 
existe abertura para firmar convênios para outros tipos de serviços não há motivos 
para não firmar um neste sentido. Disse que sugeriu para o prefeito que se, por 
exemplo, o limite de mudas por produtor for de cinco mil, que reduza a quantidade 
visando atender os produtores as margens do município de Fortaleza. Dito pelo Sr. 
José Enock que esta questão depende muito de ponto de vista, que sugeriu aos 
produtores rurais de fora do município que se os mesmos se dispusessem a fazer o 
viveiro, o mesmo estaria a disposição para acompanhar e ajudar. Questionou que se 
for firmado convênio, os beneficiados serão apenas os que residem em Fortaleza e 
que tem propriedade fora do município, e de que forma seria provado o vinculo. 
Respondido pelo Presidente que teria que ter vínculo o qual pode ser comprovado 
através do comprovante de residência, além de todos se conhecerem, pois o 
município e muito pequeno. Ao final o Presidente agradece a presença e os 
esclarecimentos do estagiário. Parabenizou o prefeito pela iniciativa desde o inicio do 
seu mandato, pois conforme dito pelo vereador Marcio Andrade, desde o mandato 
anterior foi solicitada a implantação deste viveiro mas, devido as condições 
financeiras adquiridas desde o inicio do mandato da ex-prefeita, no valor de um 
milhão e meio de reais, não foi possível fazer o viveiro. Lembrando que a ex-prefeita 
foi quitando esta dívida durante o seu mandato, cumprindo ainda as obrigações como 



prefeita. Relatou que a ex-prefeita fica feliz sem saber que pôde proporcionar ao atual 
prefeito a condição de entrar na prefeitura sem divida podendo doar estas mudas de 
café. Ao final o José Enock agradeceu a todos e disse estar à disposição para 
qualquer esclarecimento. Dando continuidade o Presidente fez requerimento ao 
Executivo, requerendo informações dos motivos de ter havido diminuição no 
valor do repasse mensal da Câmara Municipal, valor este aproximado em R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Requer seja informado de onde surgiu tal diminuição. 
Após foi feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo informações 
sobre a legalidade da nova borracharia que presta serviços para a prefeitura. 
Requer seja enviada cópia da documentação que comprove a referida 
legalidade, tendo em vista, recebimento de denúncia a qual relata que a 
borracharia que prestava serviços anteriormente está sendo lesada. Na 
seqüência por sugestão do Presidente foi feito ofício ao gerente do SICOOB e 
demais voluntários parabenizando e agradecendo pela realização de dia de lazer 
as crianças do município no dia 02/06. Enfatizado pelo Presidente que esta 
instituição financeira se instalou há pouco tempo no município e já está 
proporcionando algo neste sentido. Continuando o Presidente lembrou aos 
vereadores sobre denúncia anônima recebida há algum tempo referente a realização 
de cirurgias pela Santa Casa, e segundo o denunciante não foi feito processo 
licitatório para isso. O Presidente questionou as comissões se já agendaram data de 
reunião para discutirem o fato e tomar providências, visto que os documentos que 
faltavam foram enviados pelo executivo, os quais informam a existência de convênio 
com a instituição, mas, de acordo com o assessor jurídico para esta situação não é 
correto firmar convenio, e por isso, entende-se que existem irregularidades. 
Questionado pelo vereador Marcio Andrade se nesta Casa existe copia do 
procedimento, respondido que apesar de pouco legível existe copia do convenio, 
tendo o vereador Marcio Andrade dito que as comissões devem avaliar. Após 
diversas discussões o Plenário optou por agendar a referida reunião para o dia 14/06 
após a reunião ordinária. Ainda com a palavra o Presidente comentou que apesar de 
estar pouco movimentada a empresa NEXA ainda estava no município. Porém há 
alguns dias a mesma foi negociada e passou a fazer parte do grupo EXTRATIVA, 
tendo o Presidente comentado não ter informações se o prefeito já está ciente quanto 
a questão do ITBI porque já foram feitas várias migrações da empresa, e sugeriu o 
envio do ofício para o executivo neste sentido. Em resposta o vereador Marcio disse 
ter conversado com o Prefeito sobre o assunto inclusive porque a Air Liquide está 
desmontando alguns equipamentos que serão levados para outro município. O 
vereador Marcio Andrade disse entender que ninguém compra uma empresa deste 
porte para ficar parada, provavelmente vai funcionar, tendo questionado ao prefeito se 
a mesma não depende da Air Liquide, tendo sido feito contato na empresa e os 
representantes ficaram de fazer contato com a empresa EXTRATIVA para verificar. 
Que o prefeito está atento a situação, inclusive o Sr. Fernando Braghinni informou que 
ainda nesta semana um representante da nova empresa visitará a prefeitura para 
falarem sobre o assunto. Que de acordo com o prefeito não foi falado do valor da 
venda e isto será informado na referida reunião. Em aparte o vereador Danilo Oliveira 
informou que quando soube da venda da empresa esteve com o prefeito e soube que 
o mesmo está atento a essa questão. Dando continuidade o Presidente fez 
requerimento ao executivo reiterando outros requerimentos que foram 
expedidos, requerendo a limpeza das ruas do novo loteamento. Requer também 
a limpeza da rede de esgoto do local. Relatou que a situação é absurda, as ruas 
sumiram e provavelmente as redes de esgoto estarão entupias. Disse que esta 
limpeza irá ao menos amenizar o problema, pois o prefeito já esta atuando há 
um ano e meio e até o momento não foi feita nenhuma limpeza no local. 
Solicitou constasse no requerimento que o prejuízo pela falta de manutenção 
poderá ser cobrado do prefeito por desleixo de bem público, pois, ele 



simplesmente abandou os terrenos. O vereador Welington dos Santos participa 
desta autoria. Após O VEREADOR DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO, 
parabenizou o estagiário José Enock, pela desenvoltura do projeto, disse que já 
houve um tempo em que já teve este projeto de mudas de café onde não teve 50% de 
proveito. Solicitou ao estagiário que continue esse trabalho de fiscalização, cobrando 
dos produtores. Disse ainda que esse projeto e o futuro do município, relatou que o 
município viveu antes através da agricultura, e com esse projeto, está voltando as 
suas raízes. Após o estagiário fez uso da palavra e pediu atenção especial da 
Câmara Municipal, ao povo da zona rural, disse ainda que o agronegócio carrega o 
Brasil. Em seguida vereador Denilson Augusto disse que em época de colheita de 
café, 90% da população está trabalhando. Quanto a resposta de ofício da polícia civil 
disse lamentar, pois todas as vezes falam que o efetivo está pequeno e que estão 
formando novos policiais e novos investigadores. Disse entender que município não e 
agraciado por ser pequeno e isso é lamentável porque todos sabem a falta que faz 
um delegado na cidade, porque a policia militar faz seu trabalho que fica parado por 
falta do referido profissiona,l desmotivando a própria policia. Após comentou sobre 
acidente ocorrido recentemente em cruzamento na saída para Passos, e que de 
acordo com algumas pessoas isso foi motivado por falta de sinalização. Fez 
requerimento ao executivo requerendo seja implantada placa de sinalização no 
cruzamento entre a Rua Oraida de Melo e a Rodovia Azarias José Lemos, saída 
para Passos. Com relação a negociação da mineradora disse que tanto o prefeito 
quando os vereadores devem ficar atentos no que diz respeito a geração de 
empregos. Disse entender que por um lado foi bom esta negociação, pois, poderá 
melhorar e surgir mais vagas de emprego, mas, por outro lado, não sabem o que vai 
acontecer, porque devido a esta última negociação, várias pessoas ficaram 
novamente desempregadas em Fortaleza de Minas. Sugeriu que quando se reunirem 
com os representantes da nova empresa que cobrem esta questão dos empregos 
Fortalezenses e não deixem que tragam  pessoas de fora para ocupar as vagas. Dito 
pelo vereador Marcio que a intenção do prefeito além de saber sobre a renda da 
venda da empresa é de aplicar recursos no novo loteamento, e também de propor 
que residam no município toda mão de obra que for buscada fora, que seja através de 
construção de vila para estes funcionários ou algo neste sentido. Pois se for possível 
receber recurso do ITBI irá melhorar as condições do município e dará para fazer este 
tipo de incentivo. O vereador Denilson Augusto relatou que devem ficar atentos a esta 
questão para não deixar acontecer o que ocorreu no passado. Após discussões o 
Plenário concordou em expedir ofício a diretoria da empresa EXTRATIVA dando 
boas vindas, informando o interesse dos vereadores em conhecê-los, dialogar e 
ajudar. Mostrando também interesse em trocar idéias e que e a Câmara está a 
disposição dos mesmos inclusive convida para uma visita. O vereador Marcio 
Andrade disse concorda que devem cobrar, mas, devem ter cautela para não cometer 
erro conforme ocorrido no passado, pois o prefeito da época fez varias imposições, 
por isso, hoje apesar de quererem emprego para o povo da cidade devem fazer jogo 
de companheirismo para que a empresa ajude o município. Que devem tomar 
cuidado com o tom da conversa porque ao invés de ajudar podem atrapalhar. O 
Presidente concordou e disse que a pressa é porque tem medo de trazerem pessoas 
de fora para trabalhar na empresa. Sugerido pelo vereador Reginaldo Marques que 
fosse feito requerimento do Plenário ao executivo para que se atentem visto que o 
prefeito tem toda autoridade de não permitir que Passos seja a cidade satélite. 
Comentou que não há necessidade de construir vila já que existem várias casas a 
serem alugadas na cidade, tendo o vereador Marcio Andrade dito que isso acontecerá 
se houver necessidade. Os vereadores Marcio Andrade e Reginaldo entraram em 
discussão sobre este assunto, tendo o Presidente dito que uma reunião seria bom, 
inclusive para discutir este assunto. Salientado pelo vereador Denílson Nascimento 
que o envio deste ofício e ótimo, pois, devem conhecer a diretoria da nova empresa o 



mais rápido possível. Discordou da fala do colega Marcio Andrade, pois, o prefeito do 
passado não impôs nada na época da instalação da empresa, que na verdade deixou 
muito a desejar. Respondido pelo vereador Marcio Andrade que não quis dizer na 
questão de emprego, mas, sim no que diz respeito ao relacionamento com o prefeito 
e a empresa. Relatou que sempre defendeu esta questão inclusive foi prejudicado na 
empresa por isso. Que se uma prestadora de serviço vai contratar caminhões que dê 
oportunidade para os caminhoneiros de Fortaleza. Dito pelo vereador Denilson 
Augusto que o prefeito da época deveria ter cobrado mais principalmente na questão 
dos impostos, lembrado pelo Presidente que na época a empresa dava desculpa de 
que na cidade não tinham pessoas qualificadas, mas, hoje isso não processe e esta 
desculpa pode ser descartada. O vereador Denílson disse que a época quando 
vieram se apresentar foi feita explanada no salão paroquial e os representantes da 
antiga empresa se comprometeram em profissionalizar o povo de Fortaleza, esta foi 
uma promessa feita para tentar empregar praticamente 90% das pessoas da cidade. 
Comentou que não podem também só jogar pedras porque de lá saíram vários 
profissionais qualificados. Em seguida o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES 
ANDRADE, falou a respeito das mudas de café, disse que o Sr. José Enock está 
fazendo estágio na Prefeitura, é para justamente fazer este serviço de fiscalizações 
das mudas de café, disse ainda que realmente tem que fazer uma fiscalização muito 
bem feita, para que os produtores que estão cuidando direito, sejam beneficiados 
novamente, e aqueles que não cuidam, não sejam beneficiado,e sejam cortados do 
programa, pois, o município está gastando, está envolvendo pessoas e a 
administração inteira, fazendo um investimento a longo prazo como o próprio nome do 
projeto diz “plantado no presente para colher no futuro”. Após o estagiário falou de 
produtora rural que recebeu mudas em 2017, muitas morreram, tendo pegado mais 
duzentas mudas,mas, no final ela passou grade em todo o café. O estagiário José 
Enock afirmou que neste ano a mesma não irá conseguir mudas, pois, não deu valor 
em 2017. Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que na época os vereadores 
pediram a realização deste projeto de mudas, mas, na época de acordo com a ex 
prefeita o município não tinha recurso. Disse que conversando com prefeito Adenilson 
Queiroz, sobre o viveiro de muda, o mesmo disse que estava com intenção implantar. 
Que falou ao prefeito que o Sr. Edinho, já tinha feito viveiro em gestão passada e já 
tinha experiência, disse ter sugerido também, que ele chamasse os estagiários, e com 
isso, fizeram um grande trabalho. Enfatizou que a intenção deste projeto é boa e que 
espera que a população abrace esse projeto como estão fazendo. Afirmou que o café 
é um agronegócio que move a região e questionou ao estagiário, se foi feito 
levantamento junto a comunidade com os produtores que plantaram e os que não 
participaram deste programa, de uma demanda de mudas para este ano. Respondido 
que já teve cinqüenta e quatro produtores que procuraram, e que já foram pedidas 
duzentas e setenta e sete mil mudas de café Catiguá e vinde e oito mil do Catuaí. O 
estagiário informou que no ano passado muitos produtores, pediram mudas do Catuai 
noventa e nove, relatou que em 2018 não fizeram mudas desta qualidade. Disse que 
não fizeram mudas do Catuai e nem do paraíso, os quais sempre foram os mais 
procurados, mas, em 2018 é o Catiguá MG2. Relatou que quando começou o projeto 
uma das primeiras visitas a EPAMIG ele não foi, que a EPAMIG é uma unidade 
experimental agrícola da cidade de São Sebastião do Paraíso. Que chegaram ao local 
e falaram que queriam o melhor café, os quais responderam que o melhor era o café 
Catiguá MG2. Disse que na primeira visita ao local, foi questionado por que esse café 
era o melhor, respondido que o Catiguá MG2 é intermediário, pois, não e um café que 
um ano veste e no outro veste o dono, afirmou que todo ano ele veste os dois, e 
mantém a produção, além de ser resistente à ferrugem. Afirmou que este ano deixou 
em aberto, para os produtores escolher, e que a maioria gostou e já pediu o Catiguá 
MG2. Relatou ainda que o viveiro comporta duzentas e cinqüenta mil mudas, disse 
que foi doada duzentas e trinta e três mil duzentas e setenta e três em 2017, disse ter 



tido uma perda de 6,5% do viveiro. Após o vereador Marcio Andrade, disse que nesta 
Casa, os vereadores, sempre estão dispostos ajudar o homem do campo, disse ser 
uma vontade dos vereadores, com as solicitações enviadas ao prefeito, disse que os 
próprios vereadores correm atrás de algum recurso, de alguma coisas para o 
município. Disse ainda que tem um projeto sendo feito, sobre inseminação, projeto 
que é do deputado Emídio Madeira, que colocou este projeto para funcionar, o qual se 
encontrava parado. Quanto a fala do Presidente sobre beneficiar os produtores fora 
do município disse que isso e fácil de avaliar e podem contar com ajuda da agente de 
saúde, a qual sabe se o produtor mora ou não em Fortaleza. Em seguida o vereador 
Marcio Andrade fez os seguintes requerimentos ao executivo: 1 – requer 
previsão de data de inicio de obra de construção de passeio interditando a rua 
em frente o bar do Nono, visto, ser um pedido dos moradores próximos e 
também pelo fato de o prefeito já ter informado que esta obra seria feita, além 
do risco de acidentes, visto a alta velocidade que os carros passam pelo local; 
2- requer que seja implantado portão no clube municipal visando separar a 
academia de ginástica das quadras, pois existe horário especifico de 
atendimento das quadras e do clube e o horário da academia é outro, desta 
forma o portão permanece aberto e dá livre acesso as quadras a noite, 
possibilitando que as pessoas entrem no local para usar drogas entre outras 
situações, e colocando o portão este problema será resolvido; 3- requer, tendo 
em vista recurso para a área do esporte, seja colocado em funcionamento no 
Poliesportivo o bebedouro d’água doado por esta Casa, pois existe ligação de 
água mas, o referido bebedouro não é colocado para gelar. Requer também que 
seja trocada as portas dos banheiros e seja dada manutenção geral no local 
porque haverá jogo de futebol da liga sul mineira em que o município irá 
receber pessoas de fora, que irão visitar o local. Participam do requerimento os 
vereadores Danilo Oliveira e Francisco Ronivaldo. Informado pelo Presidente que 
esteve com o diretor do departamento de esportes o qual estava com uma lista 
contendo os reparos necessários do Poliesportivo, informando que iria falar com o 
prefeito para liberação das manutenções. Tendo o Presidente dito que como diretor 
do esporte o Sr. Ernane tem poder de controlar os recursos do Clube Municipal, que 
então, o mesmo deveria usar o valor para fazer a manutenção acima. Dito pelo 
vereador Marcio Andrade que esta lista está pronta há muito tempo, mas o prefeito 
não atendeu. 4- requer previsão de data de finalização da obra de reforma do 
Estágio Tio Veio, pois há informações que estão esperando liberação de parte 
do recurso pela caixa econômica, mas, isso já faz um tempo, apesar de que o 
dinheiro já esta na conta; 5- requer informações se já foi elaborado e enviado 
projeto para recebimento de equipamento/aparelho de realização de exame de 
raio-x, tendo em vista que após visita do deputado Emidio Madeira na 
Policlínica, o mesmo informou esta possibilidade e solicitou fossem enviados 
documentos. Caso não tenha sido organizada a documentação requer que a 
mesma seja apresentada o mais breve possível visando este recebimento. O 
Presidente participa deste requerimento; 6- Requer sejam tomadas providencias 
quanto a iluminação da Praça do Rosário a qual tem ficado escura a noite, 
lembrando que esta é uma reclamação da população. Quanto a instalação da 
nova empresa desejou boas vindas, desejou também crescimento para economia 
própria da empresa e do município. Após fez ofícios aos senhores Ailton Hipólito e 
Luiz Oliveira parabenizando pela realização de festa de rodeio, no bairro 
Perobas, pois, são dois guerreiros que tem feito algumas festas que 
infelizmente não são no município, porém, é considerada Fortalezense porque é 
freqüentada muito mais por pessoas de Fortaleza do que Jacuí, por isso 
gostaria de parabenizar pela atitude. Participam deste ofício o Presidente e os 
vereadores Danilo Oliveira e Reginaldo Marques. O vereador Marcio Andrade 
explicou que nesta festa é feito o desafio do bem, em que durante as montarias é 



passado chapéu na pista recolhendo doações, e o ganhador deste desafio entre 
tropeiro e peão, faz a doação do valor ao hospital do câncer, tendo sido doado o valor 
de seiscentos e vinte e oito reais. Em seguida O VEREADOR HÉLIO JUSTINO DOS 
SANTOS, parabenizou o estagiário. Após fez os seguintes ofícios: 1- 
parabenizando os cidadãos Edison Pereira e demais estagiários, tendo em vista, 
o excelente trabalho desempenhado pelos mesmos durante a implantação do 
viveiro e distribuição das mudas de café. Participam deste ofício os vereadores, 
Danilo Oliveira e Reginaldo Marques; 2- Parabenizando o servidor Ézio Coelho 
pela limpeza em volta das piscinas, tendo em vista ter atendido solicitação; 3- 
Agradecendo e parabenizando o servidor Itamar Neto pela troca de corrimão na 
entrada do Clube Municipal. Em seguida fez requerimento ao executivo com 
participação do vereador Reginaldo Marques, requerendo a construção de 
passeio em trecho do Estagio Tio Veio localizado na Rua São Benedito. 
Requerendo também seja implantada placa de sinalização indicativa que proibi 
jogar lixo naquele local. Em aparte o vereador Marcio Andrade registrou a 
satisfação do serviço de implantação de placas com nomes das ruas, nas esquinas da 
cidade. Em seguida O VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, relatou 
que ficou feliz pelo desenvolvimento do projeto, pois os produtores aderiram o 
mesmo, que torce para que tudo de certo. Relatou que a infância da maioria dos 
Fortalezenses foi na lavoura de café, e atualmente a mão de obra deste serviço está 
voltando a suas origens, apesar de haver máquinas e equipamentos que façam esses 
serviços, mas, mesmo assim é necessária mão de obra para trabalhar com as 
roçadeiras. Afirmou que estes equipamentos possuem pouco espaço no município e 
que a mão de obra é de 90%, o que é uma vantagem visto que em muitos municípios 
ocorrem o contrario. Disse acreditar que a agricultura é a ancora do município, e que 
torce para que a nova empresa que se instalou na cidade gere muitos empregos. 
Comentou que os vereadores não devem deixar acontecer o ocorrido quando da 
instalação da empresa anterior, momento em que os cidadãos esqueceram-se do 
campo, e quando as atividades da empresa foram encerradas os moradores tiveram 
que reiniciar trabalhos com agricultura, em especial na produção de café, como 
exemplo a fazenda Catuaí. Relatou que nesta fazenda que em dois anos foram 
plantadas oitocentas mil mudas de café. Que o encarregado da fazenda disse que a 
vontade é voltar com a produção de café e para o município isso é um grande ganho 
porque necessitarão de muita mão de obra. Disse que pede a Deus que as 
distribuições de mudas em 2018 obtenham o mesmo êxito de 2017. No uso da 
palavra o Sr. José Enock disse que convidou o senhor Edinho para estar presente 
nesta reunião, mas, por problemas particulares não foi possível. Em a parte o Sr. José 
Enock disse ter recebido permissão do prefeito municipal, para fazer seu TCC sobre 
as mudas de café, relatou que o projeto irá virar trabalho de faculdade, que isso foi 
uma idéia do vereador Danilo Oliveira quando há um tempo falaram sobre o assunto. 
Informou também da vontade de elaborar artigo científico sobre o viveiro de mudas de 
café. Citou o título do TCC o qual relata o suposto abandono da mineradora e a volta 
do município a suas origens na agricultura. Quanto aos empregos, disse pensar como 
o vereador Reginaldo Marques, pois futuramente as mudas distribuídas irão gerar 
diversos empregos trazendo renda para família, tendo em vista, tratar de agricultura 
familiar. Enfatizou que se até o fim deste mandato o projeto tiver dado certo e tiverem 
sido distribuídas mudas nestes quatros anos, no futuro haverá grande lavoura de café 
no município gerando vários empregos e alavancando a economia, lembrando que 
será renda a longo prazo. O vereador Reginaldo Marques comentou sobre pessoas 
que possuem terras e não tem interesse de plantar, porém arrenda o local aos 
interessados, tendo o estagiário José Enock citado exemplo neste sentido. Em 
seguida o vereador Reginaldo Marques comentou conhecer pessoas que em 2017 
não foram beneficiadas com mudas por morar a trezentos metros fora do município, 
os quais compraram as mudas, e se em 2018 abrir esta possibilidade o correto é 



informar estes produtores. Em seguida o vereador Reginaldo Marques fez 
requerimento ao executivo para que seja verificada a possibilidade de inverter a 
sinalização da Avenida Otávia Augusta, pois, presenciou motoristas de outras 
cidades passando direto pela mesma, pois, devido a lei de transito entendem 
que a Avenida é via de transito rápido, por isso não procuram placa de parada 
obrigatória. Por sugestão do Presidente requer seja feita divulgação antecipada 
quando for feita a modificação, visando melhor adaptação dos cidadãos. Falou 
dos riscos de ocorrerem acidentes por esta questão, inclusive risco de morte, que não 
aconteceu ainda por sorte. Explicando o Presidente disse que pode ser preferência 
mas, se tem sinalização, prevalece a mesma, e neste caso, ate a sinalização está 
complicada. Os vereadores discutiram sobre o assunto, tendo o vereador Reginaldo 
Marques citado acidente ocorrido entre moto e carro no local. Antes de encerrar o 
vereador Reginaldo Marques sugeriu o envio de ofício do Plenário a Sra. Silva 
Borim agradecendo pelos serviços prestados ao município, enfatizando ser a 
mesma uma colaboradora dedicada e muito esforçada. A sugestão foi acatada. 
Tendo o Presidente relatado que a Sra. Silva Borim durante toda a estadia da 
empresa no município, foi uma pessoa muito profissional. Em seguida O VEREADOR 
GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, parabenizou o prefeito pelo projeto de viveiro 
de mudas. Parabenizou o estagiário José Enock pelo seu trabalho, em especial por 
estar fazendo acompanhamento do plantio das mudas. Disse ser importante registrar 
que daqui dois anos o município já verá resultados deste plantio. Relatou que torce e 
pede a Deus para que dê resultados positivos o novo plantio de café, visando atender 
o pequeno e médio produtor rural. Tendo o estagiário relatado que com o recebimento 
destas mudas haverá diminuição de custo de 40% dos produtores rurais. Sobre a 
negociação da mineradora, o vereador Gabriel Queiroz disse ter ficado contente com 
a mesma. Pediu a Deus que tudo dê certo, que a mineração seja reerguida visando 
gerar emprego. Após O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, 
relatou que as doações de mudas de café aos produtores do bairro Chapadão, podem 
ter passado de sessenta mil. Falou sobre perda de mudas do produtor Jair o qual 
recebeu cinco mil e setecentas mudas, e questionou se as demais distribuídas foram 
todas plantadas e está em ordem. Respondido pelo Sr. José Enock que sim, e que a 
única propriedade que ainda não foi feita visita para averiguação é a da Sra. Inês do 
Chapadão. Sobre a perda do produtor Jair, o vereador questionou se o mesmo ficou 
apenas com as mudas que o vereador Welington dos Santos lhe repassou, 
respondido que as mudas perdidas foram as compradas e plantadas antes, e não as 
doadas pelo município. Quanto ao assunto sobre a senhora Inês, o vereador relatou 
tem informações de que a mesma plantou as mudas. Quanto a fala do Presidente 
sobre beneficiar os produtores fora do município disse que há pessoas que são natos 
de Fortaleza e que gastam todo o seu dinheiro na cidade e por isso entende que 
estes tem direito no recebimento das mudas, mas, não podem abrir muita brecha pois 
é muito fácil conseguir comprovante de residência e comprovar moradia. Disse que 
para tudo dá-se um jeito, pois todos têm direito. Enfatizado pelo estagiário que se os 
produtores de Fortaleza estão manifestando vontade de plantar, que sejam atendidos 
os produtores do município, e após isso, devem pensar em atender os produtores de 
fora. Em relação a fala do Presidente sobre o diretor do departamento de 
esportes, o vereador Francisco Ronivaldo sugeriu fosse encaminhado convite 
ao mesmo para participar de reunião na Câmara para prestar esclarecimentos 
aos vereadores e deixar claro o que é, e o que não é de sua responsabilidade, 
pois, as vezes os vereadores estão cobrando do referido diretor mas, o mesmo 
não tem autonomia para atender a solicitações dos vereadores. A sugestão foi 
acatada e o convite expedito. O vereador Francisco Ronivaldo disse ter ficado 
sabendo de realização de campeonato no Estádio Beira Rio e que nem o nome do 
diretor do departamento de esporte consta na organização deste campeonato. 
Relatou que não esta defendendo o Sr. Ernane e que gostaria de ouvir do mesmo se 



está tendo autonomia para fazer e se está disposto a encarar, dito pelo Presidente 
que devem deixar claro ao diretor que mesmo ele não realizando campeonatos o 
mesmo é responsável pelo setor e assina todos os documentos. Em aparte o 
vereador Francisco Ronivaldo relatou que se fosse possível implantaria uma lei 
municipal para acabar com o cargo de vice-prefeito e reduzir para cinco as vagas de 
vereadores, porque nesta Casa são nove vereadores que fazem requerimentos os 
quais raramente são atendidos. Em aparte o vereador Denilson Nascimento 
questionou se foi enviada resposta de requerimento sobre a limpeza das margens da 
estrada morro Azul, respondido que não, o vereador disse que a mesma está em 
estado vergonhoso. Continuando o vereador Francisco Ronivaldo disse que os 
vereadores são os primeiros a levar o tapa, a serem cutucados, pois são a ponte até a 
solicitações chegarem ao prefeito, disse que tudo que a população lhe pede passa ao 
prefeito, mas, este vereador não fica sabendo se o prefeito corre em busca de atender 
ou não. Pediu a palavra o vereador Marcio Andrade para dizer que gosta muito do 
diretor de esportes, que tem total qualidade para fazer bom trabalho, mas, este 
vereador entende que o diretor não deveria ter assumido o cargo se não fosse para 
ter autonomia para fazer o que e necessário no setor, e como o mesmo assina por 
todas as despesas, deveria tomar atitude e não permanecer no cargo até que o 
prefeito lhe de suporte. Dito pelo vereador Francisco Ronivaldo que se o Sr. Ernane 
tiver tal autonomia, este vereador irá cobrar do mesmo, do contrário não tem o que 
fazer. Em relação ao problema da água do Chapadão disse não ter mais onde buscar 
solução e que soube que o prefeito esteve no bairro para conversar a respeito da 
bomba d’água, porém não repassou nenhuma informação ao vereador, as cobranças 
continuam e o mesmo não sabe o que responder. Dito pelo Presidente que isso e 
uma falta de respeito com os dois vereadores do bairro, os quais já têm afinidade com 
os moradores. O vereador Francisco Ronivaldo disse que o cargo de vice- prefeito é 
só para ganhar dinheiro, então deveriam investir o valor na saúde. Que os nove 
vereadores se dedicam a atender as necessidades do povo, mas, não tem resposta, 
por isso, falou da extinção dos cargos. Pediu a palavra o vereador Helio Justino para 
relatar que recebeu reclamações de diversos motoristas que transportam crianças 
para disputar campeonatos fora do município, referente a não ser fornecido lanche as 
crianças. Dito pelo Presidente que este recurso pode sair diretamente do gabinete. 
Informado pelo vereador Helio Justino que soube deste problema pelos próprios 
motoristas os quais relataram os fatos ao mesmo por várias vezes. Dito pelo 
Presidente que nem todas as crianças têm condições de levar dinheiro todas as vezes 
que for sair. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade relatou que o treinador, Sr. 
Wilson Pereira sempre falou sobre isso. Tendo sido feito requerimento do vereador 
Helio Justino com participação do Presidente, e dos vereadores Marcio Andrade 
e Reginaldo Marques ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de 
disponibilizar lanche aos atletas (crianças) que saem para disputar 
campeonatos fora do município. Sugerido pelo vereador Marcio Andrade que este 
lanche seja preparado no município. Ainda com a palavra o vereador Francisco 
Ronivaldo relatou que irá aguardar a apuração dos fatos referentes ao recurso 
destinado a reforma da policlínica municipal, pois, soube que foi destinado através da 
deputada Dâmina Pereira o valor de trezentos mil reais, porém, este vereador não 
tem informações se foi erro da prefeitura, mas, o valor foi destinado ao PSF e por 
isso, não tem onde ser gasto. Relatou que irá se encontrar com o Sr. Ivan para saber 
o que está acontecendo. No uso da palavra O VEREADOR DANILO JUNIOR DE 
OLIVEIRA, parabenizou o Sr. José Enock. Lembrou a iniciativa do prefeito municipal 
e do vice- prefeito de colocar essa política de governo de incentivo ao pequeno e 
médio produtor rural do município, valorizando as raízes e incentivando as pessoas a 
gerar valor agregado, a conseguir melhores condições de vida, disse que vê os dois 
projetos com bons olhos. Que entende que não é apenas doação de mudas de café, e 
sim um incentivo a agricultura e a geração de riquezas, incentivo ao emprego do 



município. Parabenizou o prefeito pela iniciativa e fez ofício ao prefeito e vice-
prefeito, pois apesar de haver mérito técnico dos estagiários, entende que deve 
cumprimentar o prefeito e vice-prefeito por estar trazendo esta política de 
incentivo ao agronegócio, e incentivo ao produtor rural. Parabenizou o produtor 
rural Sr. Marinho Souza presente na reunião o qual foi um dois beneficiados com a 
doação de mudas de café. Disse que o sucesso dos dois projetos depende da 
parceria do executivo e legislativo, porém acredita que depende muito mais do 
produtor rural, o qual deve acreditar e participar do projeto, pois, assim será possível 
conseguir bons resultados, automaticamente trazendo riquezas ao município, gerar 
emprego e renda para a comunidade. Quando ao VAF-VALOR ADICIONAL FISCAL, 
disse que a produção agrícola não tem retenção de ICMS, mas, o governo do estado 
ao fazer a lei rouanet, fazer a distribuição dos recursos de ICMS, calcula o valor 
adicional fiscal que é o imposto de toda a produção agrícola do município. Disse que 
seu desejo é que esta produção de café venha a somar no município, pois, os frutos 
conforme dito pelo próprio prefeito no momento da inauguração do viveiro de mudas, 
não serão colhidos agora nesta legislatura, mas, estão plantados agora para colher no 
futuro. Quanto a sugestão do TCC, o vereador Danilo Oliveira relatou estar 
agradecido pelo fato de o Sr. José Enock ter seguido a sugestão, pois o trabalho irá 
fazer parte da biblioteca da UEMG e irá também servir de espelho para outros 
municípios visando o desenvolvimento de projetos parecidos. No uso da palavra o Sr. 
José Enock agradeceu em seu nome e no nome dos demais estagiários bem como 
em nome do Sr. Edinho os quais trabalharam juntos no viveiro. Em seguida o 
vereador Danilo Oliveira leu comunicado da empresa NEXA visando esclarecer para a 
população sobre a negociação da referida empresa, informando ainda que será feito 
acompanhamento da transação comercial por sessenta dias. Informou que no dia em 
que foi anunciada a venda da empresa, esteve na prefeitura e de acordo com o 
prefeito o Sr. Fernando Braghinni, gerente geral da NEXA esteve na prefeitura falando 
pessoalmente com o prefeito e já havia informado também à Câmara sobre a venda. 
Segundo o vereador Danilo Oliveira, o prefeito externou a preocupação de garantir a 
empregabilidade do povo de Fortaleza de Minas. Enfatizou que atualmente no 
município há vários técnicos de segurança, engenheiros ambientais, civis, e vários 
outros profissionais, graças a um programa do município de Fortaleza de Minas que 
desde 2005, incentivou a educação superior, e concedeu bolsas de estudos, para que 
as pessoas pudessem se qualificar. Disse que o município ao longo dos anos foi se 
preocupando e ajudando a comunidade a se qualificar. Quanto a fazer contato com a 
diretoria da nova empresa, disse ser favorável. Relatou ser interessante que os 
mesmos façam elo entre a diretoria da empresa que adquiriu os ativos, e que essa 
empresa possa dialogar com esta Casa de Leis, para que juntos possam construir 
uma Fortaleza de Minas cada vez melhor, buscando valor agregado, geração de 
emprego, e que a mesma possa ser lucrativa com geração de responsabilidade 
social. Enfatizou que o executivo e o Legislativo comungam do mesmo ideal que é 
ajudar a comunidade a superar esta crise econômica mundial e do Brasil. Disse que o 
governo do estado passa por restrição de receita, pois, os pagamentos dos 
funcionários estão sendo parcelados. Que espera que essa nova empresa venha para 
somar com o município, e mais do que imposto de ITBI, impostos de ISSQN, ou 
algum tipo de imposto que seja destinado a municipalidade, este vereador quer que a 
mesma empregue os cidadãos de Fortaleza de Minas. Que os vereadores possam 
dialogar com a diretoria desta empresa para atentá-la da necessidade de ter os 
profissionais no município. Citou exemplo da Votorantim de Itaú de Minas em que 
toda a diretoria é convidada a morar na cidade, a qual se desenvolveu muito. 
Comentou que a cidade hoje tem população superior a de seu município de origem. 
Que estão no legislativo para dialogar, somar, e o contato sugerido pelo Presidente da 
Câmara, é muito válido. Solicitou que assim que agendada a reunião com a referida 
diretoria, os vereadores sejam avisados com antecedência por questão de agenda, e 



desde já confirmou sua presença na mesma. Ao final desejou que o município possa 
receber os frutos deste novo empreendimento, pedindo a Deus que possam ser 
gerados muitos empregos diretos e indiretos. Em seguida O VEREADOR 
WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS, disse que conforme citado pelo colega 
Denílson Nascimento sobre mandatos anteriores, consegue se recordar de que há 
vinte dois anos construíram viveiro de mudas no bairro Chapadão, e atualmente é 
possível ver que há produtores que ainda possuem produção de café desta época, o 
que significa que deu condições ao pequeno produtor, pois, apesar de a área ser 
pequena o café produzido é de grande qualidade. Relatou que como vereador e 
produtor rural, consegue observar a força de vontade do Sr. José Enock, pois existe 
dificuldade em ir no bairro Chapadão, mas, o estagiário tem paciência e as visitas 
estão sendo feitas, por isso, tem apenas que agradecer, agradecendo também ao 
projeto desenvolvido pelo município pois apesar das dificuldades do município o 
prefeito tomou frente e teve coragem de enfrentar. Disse entender que a agricultura é 
tudo do município inclusive pelo fato do encerramento das atividades da mineradora. 
Ao final se colocou a disposição do estagiário para ajudar no que for necessário. 
Antes de encerrar a reunião, O PRESIDENTE, lamentou o cancelamento/adiamento 
da Festa do Peão. Disse que infelizmente os caminhoneiros terão que carregar essa 
culpa, pois, a justificativa era de que poderia haver outra paralisação. Que como 
Presidente gostaria de retirar essa culpa dos referidos caminhoneiros porque acredita 
que o cancelamento tenha sido por outros motivos. Enfatizou que as coisas devem 
ser mais transparentes, porque pode ser por vários motivos que a festa não irá 
acontecer, principalmente a questão da liberação do espaço pelo corpo de bombeiros, 
pois, se não estiver tudo de acordo com o solicitado pelos mesmos não é fácil a 
liberação. Disse entender que as paralisações dos caminhoneiros podem ter afetado 
a realização da festa, porém, muito pouco. Comentou ser lamentável o adiamento, 
pois, a festa já foi cancelada outra vez e o povo estava na expectativa. Solicitou que 
qualquer festa que for acontecer no parque de exposição seja feita de forma 
consciente e somente após liberação dos bombeiros, e inclusive irá falar 
pessoalmente sobre isso com o presidente do sindicato para que não haja frustração 
da população. Após disse que em primeira mão gostaria de informar que o prefeito 
moveu um processo disciplinar contra o servidor/professor de educação física, Marcio 
Monteiro Magalhães, o qual fez contato com este Presidente e muito feliz informou 
que a juíza lhe deu causa ganha. O Presidente disse não saber se o professor já 
retomou as atividades. Enfatizou que o procurador jurídico do município que o 
desculpe, mas, foi uma incompetência muito grande da parte do advogado, porque 
este profissional sabe muito bem que o prefeito não tem autonomia para julgar um 
crime, e sim autonomia para julgar ato administrativo. Para o Presidente, o prefeito 
vislumbrou que houve o cometimento de crime de peculato ou qualquer outro que o 
servidor tenha cometido. Que o correto era mantê-lo afastado, e comunicar o 
ministério publico que é um órgão competente para julgar. Segundo o Presidente o 
procurador jurídico da prefeitura tem este conhecimento, inclusive, apesar de 
autoridade municipal o prefeito tem suas limitações, mas, quanto ao código penal o 
executivo não tem autonomia para julgar o servidor, então por incompetência do 
procurador jurídico e para a felicidade do servidor Marcio Magalhães, o mesmo está 
voltando às funções, apesar deste Presidente não saber até quando. Após por 
sugestão do Presidente foi feito requerimento do Plenário ao executivo, 
requerendo que volte a fornecer café, pão, e manteiga, as servidores de todos 
os setores da prefeitura municipal, especialmente nos setores em que tal 
alimentação era servida anteriormente, tendo em vista a melhora financeira do 
município que possibilita a volta do referido lanche. Dito pelo Presidente que a 
administração anterior teve que fazer este corte, pois, na época as condições 
financeiras do município não estavam boas. Que atualmente o prefeito disse que o 
município tem condições, então que volte a fornecer o café, porque não irá aumentar 



muito as despesas do município, as quais serão menores do que os reajustes dados 
pelo atual prefeito. Em seguida questionou os demais vereadores se os mesmos 
concordam que as reuniões desta Casa sejam transmitidas ao vivo através da rádio 
difusora FM, já que existe contrato firmado com a mesma para divulgação de 
matérias. Comentou que os vereadores não precisariam dar a resposta de imediato, 
poderiam pensar e responder posteriormente. Citou exemplo da cidade São Pedro da 
União onde isso acontece e disse que as vezes muitas pessoas gostariam de estar 
presentes nas sessões, mas, por algum motivo não conseguem, e sendo transmitida 
podem ouvir em suas próprias residências. Relatou que esta transmissão seria ótima, 
pois, levaria a todos o trabalho e as reivindicações dos vereadores, que na maioria 
das vezes não são atendidas, desta forma deixando claro que os vereadores estão 
nesta Casa fazendo os seus papéis. Esclarecido pelo Presidente que se caso der 
certo esta transmissão será estipulado prazo de fala para cada vereador para não 
extrapolar o tempo, e os assuntos não fugirem do foco. Enfatizou que está 
comunicando o Plenário, porque esta é a forma correta de agir e a transmissão será 
feita se houver acordo entre todos os vereadores. Em aparte o vereador Marcio 
Andrade disse que foi procurado por cidadão o qual relatou ter interesse de fazer 
transmissão ao vivo através da rede social “Facebook”, tendo este vereador solicitado 
que o referido cidadão procurasse o Presidente para conversar. Informado pelo 
vereador Danilo Oliveira que na cidade de Passos as reuniões são transmitidas por 
áudio e vídeo, e que é muito interessante. Não havendo mais assuntos para o grande 
expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, com a seguinte pauta: votação dos 
requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não 
havendo mais nada a tratar, o Presidente convoca para a quadragésima sétima 
reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta 
legislatura, a realizar-se no dia onze de junho de 2018, às dezenove horas na sede da 
Câmara Municipal, tendo como pauta exclusiva a votação da prestação de contas do 
município de Fortaleza de Minas- Exercício 2015, processo: 987123. Após declara 
encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é 
assina da pelos presentes._______________________________________________ 
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