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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

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

Feita a chamada, constatou-se a ausência do vereador Wilson Pereira,

vereadores. Após verificação a ata 

iniciar o pequeno expediente, o Presidente lamentou o falecimento do Sr. Baltazar Pereira, pai do 

vereador Wilson Pereira, o que justific

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura 

Câmara Municipal, pela cidadã Divina Lopes.

Casa relatando a questão, que há cópia da referida denúncia nas mesas dos colegas

comissão de saúde composta pelos vereadores Fernando, Amaral e Wilson, 

pois, quando existe este tipo de situação, deve

em Plenário. Em seguida o Presidente informou

ofícios e requerimentos. Quanto aos projetos em trâmite, disse que irá esperar a decisão dos 

vereadores, tendo em vista ausência do colega Wilson. 

expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE

Plenário à secretária de saúde requerendo informações do horário de trabalho da assistente 

social Lilian Leite, visto denúncia da cidadã Divina Lopes

motivos da ausência da profissional em seu local de trabalho no dia do ocorrido

o Presidente lamentou a morte do Sr. Baltazar Pereira, pai do vereador Wilson, ocorrido em 03/07 

e também o falecimento do Sr. Álvaro Horta, ocorrido nesta data

homem da igreja. Dando continuidade disse que nesta data 

deputado Antonio Carlos Arantes

Primeiro, a respeito do problema referente aos horários de transporte d

empresa cisne, tendo o assessor informa

desta secretaria feito contato com o DER

sabe dizer se o contato será com 

feita pesquisa de horários visando adaptação. 

de Jacuí, tendo sido informado pelo assessor

liberados através de emenda parlamentar,

compra de material permanente e este ano por ser político, nenhuma instituição receberá recursos 

de governo, porém, este deputado tem atenção especial com o referido asilo
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016, realizada às

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

se a ausência do vereador Wilson Pereira, estando presentes os demais

ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade.

iniciar o pequeno expediente, o Presidente lamentou o falecimento do Sr. Baltazar Pereira, pai do 

vereador Wilson Pereira, o que justifica a ausência do mesmo nesta reunião. 

com a seguinte pauta: Leitura da denúncia feita e assinada na sede da 

Câmara Municipal, pela cidadã Divina Lopes. Informado pelo Presidente que a cidadã esteve nesta 

relatando a questão, que há cópia da referida denúncia nas mesas dos colegas

comissão de saúde composta pelos vereadores Fernando, Amaral e Wilson, 

pois, quando existe este tipo de situação, deve-se apurar a veracidade dos fatos

Em seguida o Presidente informou que estavam sobre as mesas cópias de respostas de 

Quanto aos projetos em trâmite, disse que irá esperar a decisão dos 

vereadores, tendo em vista ausência do colega Wilson. Não havendo mais matérias 

GRANDE EXPEDIENTE: Após acordo foi feito requerimento do 

etária de saúde requerendo informações do horário de trabalho da assistente 

social Lilian Leite, visto denúncia da cidadã Divina Lopes. Requer ainda, informações dos 

motivos da ausência da profissional em seu local de trabalho no dia do ocorrido

o Presidente lamentou a morte do Sr. Baltazar Pereira, pai do vereador Wilson, ocorrido em 03/07 

e também o falecimento do Sr. Álvaro Horta, ocorrido nesta data, o qual era um comerciante antig

. Dando continuidade disse que nesta data recebeu ligação do assessor do 

deputado Antonio Carlos Arantes, o qual informou o recebimento de dois ofícios desta Casa. O 

Primeiro, a respeito do problema referente aos horários de transporte d

, tendo o assessor informado que o deputado esteve na SETOP

desta secretaria feito contato com o DER, o qual ficou de fazer contato, porém, o Presidente não 

sabe dizer se o contato será com os vereadores desta Casa de Leis, ou o executivo, 

pesquisa de horários visando adaptação. O segundo ofício recebido refere

de Jacuí, tendo sido informado pelo assessor que em 2015 com o apoio do deputado foram 

através de emenda parlamentar, vinte e cinco mil reais para a ins

e este ano por ser político, nenhuma instituição receberá recursos 

, porém, este deputado tem atenção especial com o referido asilo
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, realizada às 19:00 horas 

, centro, Fortaleza de Minas. 

ndo presentes os demais 

aprovada por unanimidade. Antes de 

iniciar o pequeno expediente, o Presidente lamentou o falecimento do Sr. Baltazar Pereira, pai do 

a a ausência do mesmo nesta reunião. Após foi instalado o 

da denúncia feita e assinada na sede da 

que a cidadã esteve nesta 

relatando a questão, que há cópia da referida denúncia nas mesas dos colegas e solicitou que a 

comissão de saúde composta pelos vereadores Fernando, Amaral e Wilson, apurassem a questão, 

de dos fatos e fosse esclarecida 

que estavam sobre as mesas cópias de respostas de 

Quanto aos projetos em trâmite, disse que irá esperar a decisão dos 

Não havendo mais matérias no pequeno 

Após acordo foi feito requerimento do 

etária de saúde requerendo informações do horário de trabalho da assistente 

. Requer ainda, informações dos 

motivos da ausência da profissional em seu local de trabalho no dia do ocorrido.  Em seguida 

o Presidente lamentou a morte do Sr. Baltazar Pereira, pai do vereador Wilson, ocorrido em 03/07 

, o qual era um comerciante antigo, 

recebeu ligação do assessor do 

, o qual informou o recebimento de dois ofícios desta Casa. O 

Primeiro, a respeito do problema referente aos horários de transporte de responsabilidade da 

do que o deputado esteve na SETOP, tendo o representante 

, porém, o Presidente não 

, ou o executivo, para que seja 

O segundo ofício recebido refere-se a apoio ao asilo 

que em 2015 com o apoio do deputado foram 

vinte e cinco mil reais para a instituição, objetivando a 

e este ano por ser político, nenhuma instituição receberá recursos 

, porém, este deputado tem atenção especial com o referido asilo. Em seguida o 
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Presidente relatou que em 27/06 foi realizada 

sugestões ao projeto, que a maioria dos vereadores justificaram suas ausências, mas, infelizmente 

de um modo geral a população não compareceu

presente e esclareceu aos vereadores

propostas a serem transformadas em emendas será até o dia 12/07

votado em agosto. Pediu a palavra o vereador Márcio Andrade relatando que em conversa com o

representante do DER, obteve informação de que o departamento teria se reunião com a prefeita 

para tentar dar solução ao caso.

mesma disse que a SETOP solicitou ao DER

entende que o DER é favorável a cisne

horário, então, se a ação não for da secretaria de transportes, a qual deve verificar a legalidade do 

contrato dentro da necessidade do município

irá mudar nada. O vereador Márcio Andrade comentou que quando fez contato com o DER, o 

responsável o atendeu com o discurso pronto

e que a empresa cisne informa que se tive

maior.  Tendo o vereador dito que não há demanda para os horários estipulados pela cisne, e que a 

empresa deve adequar os horários de acordo c

que o mesmo não sabia deste assunto e por isso, irá entrar em contato com o deputado Antonio 

Carlos e passar a situação ao mesmo. Em seguida o vereador Adenilson Queiroz

procurado o DER para resolver assuntos particulares, tendo o Sr. Ivan representante do 

departamento dito que os vereadores de Fortaleza estavam sendo insistentes no assunto do 

transporte, momento em que o vereador Adenilson, informou ser também vereador e que os 

vereadores estão tentando ajudar a população, visto que a cisne quer dispor de horários que 

ajudam os fortalezenses. Relatou que disse ao Sr. Ivan que além desta situação ainda proibiram a 

prefeitura de dar carona àqueles que tem trabalho em Passos

DER está fazendo fiscalizações próximas do confinamento em veículos que vem e vão para passos e 

está autuando àqueles que estão da

esta situação, o povo irá parar de trabalhar, visto a falta de opção

isso é uma vergonha e que em seu carro particular o mesmo transporta quem ele quiser. 

pelo vereador Márcio Andrade o envio de ofício do Plenário à SETOP, informando que 

infelizmente o DER, órgão que a secretaria está solicitando que faça a verificação do 
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Presidente relatou que em 27/06 foi realizada audiência pública da LDO/2017, visando colher 

, que a maioria dos vereadores justificaram suas ausências, mas, infelizmente 

de um modo geral a população não compareceu. Agradeceu ao cidadão Jailson Reis que esteve 

aos vereadores e aos demais presentes que o prazo para recebimento de 

propostas a serem transformadas em emendas será até o dia 12/07 para que o projeto de lei seja 

Pediu a palavra o vereador Márcio Andrade relatando que em conversa com o

, obteve informação de que o departamento teria se reunião com a prefeita 

para tentar dar solução ao caso. Informado ainda pelo vereador que ao falar com a prefeita, a 

mesma disse que a SETOP solicitou ao DER que verificasse a situação, porém, este vereador 

é favorável a cisne quando se fala que não existe demanda

, então, se a ação não for da secretaria de transportes, a qual deve verificar a legalidade do 

dentro da necessidade do município e não do que a empresa quer fazer, infelizmente não 

. O vereador Márcio Andrade comentou que quando fez contato com o DER, o 

responsável o atendeu com o discurso pronto de que foi falado com a prefeita, que

informa que se tiver passageiro a mesma troca inclusive o veículo por outro 

Tendo o vereador dito que não há demanda para os horários estipulados pela cisne, e que a 

empresa deve adequar os horários de acordo com os anseios da população

que o mesmo não sabia deste assunto e por isso, irá entrar em contato com o deputado Antonio 

Carlos e passar a situação ao mesmo. Em seguida o vereador Adenilson Queiroz

olver assuntos particulares, tendo o Sr. Ivan representante do 

os vereadores de Fortaleza estavam sendo insistentes no assunto do 

, momento em que o vereador Adenilson, informou ser também vereador e que os 

tentando ajudar a população, visto que a cisne quer dispor de horários que 

. Relatou que disse ao Sr. Ivan que além desta situação ainda proibiram a 

àqueles que tem trabalho em Passos-MG. O vereador Adeni

DER está fazendo fiscalizações próximas do confinamento em veículos que vem e vão para passos e 

está autuando àqueles que estão dando caronas e juntando a falta de adequação dos horários com 

esta situação, o povo irá parar de trabalhar, visto a falta de opção. Dito pelo vereador Adenilson que 

isso é uma vergonha e que em seu carro particular o mesmo transporta quem ele quiser. 

eador Márcio Andrade o envio de ofício do Plenário à SETOP, informando que 

órgão que a secretaria está solicitando que faça a verificação do 
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audiência pública da LDO/2017, visando colher 

, que a maioria dos vereadores justificaram suas ausências, mas, infelizmente 

Agradeceu ao cidadão Jailson Reis que esteve 

o prazo para recebimento de 

para que o projeto de lei seja 

Pediu a palavra o vereador Márcio Andrade relatando que em conversa com o 

, obteve informação de que o departamento teria se reunião com a prefeita 

Informado ainda pelo vereador que ao falar com a prefeita, a 

, porém, este vereador 

quando se fala que não existe demanda e também quanto ao 

, então, se a ação não for da secretaria de transportes, a qual deve verificar a legalidade do 

e não do que a empresa quer fazer, infelizmente não 

. O vereador Márcio Andrade comentou que quando fez contato com o DER, o 

de que foi falado com a prefeita, que não há demanda 

troca inclusive o veículo por outro 

Tendo o vereador dito que não há demanda para os horários estipulados pela cisne, e que a 

om os anseios da população. Dito pelo Presidente 

que o mesmo não sabia deste assunto e por isso, irá entrar em contato com o deputado Antonio 

Carlos e passar a situação ao mesmo. Em seguida o vereador Adenilson Queiroz informou ter 

olver assuntos particulares, tendo o Sr. Ivan representante do 

os vereadores de Fortaleza estavam sendo insistentes no assunto do 

, momento em que o vereador Adenilson, informou ser também vereador e que os 

tentando ajudar a população, visto que a cisne quer dispor de horários que não 

. Relatou que disse ao Sr. Ivan que além desta situação ainda proibiram a 

. O vereador Adenilson disse que o 

DER está fazendo fiscalizações próximas do confinamento em veículos que vem e vão para passos e 

e juntando a falta de adequação dos horários com 

. Dito pelo vereador Adenilson que 

isso é uma vergonha e que em seu carro particular o mesmo transporta quem ele quiser. Sugerido 

eador Márcio Andrade o envio de ofício do Plenário à SETOP, informando que 

órgão que a secretaria está solicitando que faça a verificação do 
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problema para a solução do mesmo, na verdade está 

vida das pessoas que trabalham em Passos

sugestão foi acatada. O vereador Márcio sugeriu ainda fosse solicitado aos deputados o 

agendamento de reunião na SETOP com os vereadores, para discutirem sobre o assunto, pois, a 

prefeita esteve na secretaria, mas, mesmo assim não houve resultado, desta forma os vereadores 

esclareceriam todas as questões. Esclarecido pelo vereador Evair Pereira que a reunião entre a 

prefeita e a SETOP foi desmarcada. 

se desmarcaram com a prefeita, dificilmente irão se reunir com os vereadores

comentários de que os vereadores não estão fazendo nada, o que não é verdade, pois, estão fazendo 

o que está dentro dos limites, poré

Continuando o vereador Adenilson disse que em reunião anterior fez ofício sobre cães vadios que 

teriam sido deixados na saída do pesqueiro do tisgo, os quais estariam 

trafegam pelo local. Enfatizou que foi recebida resposta

reclamação destes animais, porém, que os mesmos estariam invadindo as residências próximas ao 

referido local e carregando tudo o que acham, 

setor de zoonose, Sr. Lucas Horta, para que sejam tomadas providências quanto ao fato

visando evitar o ataque dos cães

espaço localizado no centro terapêutico, próximo da fi

espinhos, o que tem atrapalhado a passagem 

vereador ao encarregado de serviços gerais para que seja feita a limpeza

do local. Continuou informando que 

Fortaleza de Minas, visando analisar se na mesma constava dados sobre o total da metragem de 

meio fio a ser construído, porém, por ser extensa, não conseguiu analisá

em sua opinião, deveriam votar a lei de desafetação em reunião que o vereador Wilson estivesse 

presente. Informado pelo vereador Ernane que em resposta a requerimento desta Casa, foi 

informado que o total de meio fio 

o vereador Aparecido Amaral relatou que a comissão irá se reunir

agendada para o dia 06/07, tendo em vista, ter que comunicar o vereador Wilson também. 

seguida o vereador Ernane Dias lamentou os falecimentos dos cidadãos Baltazar Pereira e Álvaro 

Horta. Parabenizou os jovens Ruan e Luan Estevam participantes de campeonatos de artes 

marciais, os quais no último fim de semana novamente conquistaram medalhas de ouro 
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problema para a solução do mesmo, na verdade está dificultando a ajuda

pessoas que trabalham em Passos, ajudando na verdade a empresa cisne.

O vereador Márcio sugeriu ainda fosse solicitado aos deputados o 

agendamento de reunião na SETOP com os vereadores, para discutirem sobre o assunto, pois, a 

mas, mesmo assim não houve resultado, desta forma os vereadores 

. Esclarecido pelo vereador Evair Pereira que a reunião entre a 

prefeita e a SETOP foi desmarcada. Dito pelo vereador Márcio que esta questão é complicada, pois, 

se desmarcaram com a prefeita, dificilmente irão se reunir com os vereadores

comentários de que os vereadores não estão fazendo nada, o que não é verdade, pois, estão fazendo 

o que está dentro dos limites, porém, há situações que os mesmos não têm força suficiente. 

Continuando o vereador Adenilson disse que em reunião anterior fez ofício sobre cães vadios que 

teriam sido deixados na saída do pesqueiro do tisgo, os quais estariam avançando nos cidadãos que 

trafegam pelo local. Enfatizou que foi recebida resposta, porém, o vereador recebeu novamente 

reclamação destes animais, porém, que os mesmos estariam invadindo as residências próximas ao 

referido local e carregando tudo o que acham, tendo o vereador feito requerimento ao chefe do 

setor de zoonose, Sr. Lucas Horta, para que sejam tomadas providências quanto ao fato

visando evitar o ataque dos cães. Dando continuidade o vereador Adenilson

espaço localizado no centro terapêutico, próximo da fisioterapia, há excesso de mato

, o que tem atrapalhado a passagem de pacientes. Tendo sido feito requerimento do 

vereador ao encarregado de serviços gerais para que seja feita a limpeza

Continuou informando que verificou a lei nº 986 referente a política habitacional de 

Fortaleza de Minas, visando analisar se na mesma constava dados sobre o total da metragem de 

meio fio a ser construído, porém, por ser extensa, não conseguiu analisá-la por completo. 

sua opinião, deveriam votar a lei de desafetação em reunião que o vereador Wilson estivesse 

Informado pelo vereador Ernane que em resposta a requerimento desta Casa, foi 

 e sarjeta  a ser construído é de cinco mil e 

o vereador Aparecido Amaral relatou que a comissão irá se reunir para verificar o fato, tendo sido 

agendada para o dia 06/07, tendo em vista, ter que comunicar o vereador Wilson também. 

vereador Ernane Dias lamentou os falecimentos dos cidadãos Baltazar Pereira e Álvaro 

. Parabenizou os jovens Ruan e Luan Estevam participantes de campeonatos de artes 

marciais, os quais no último fim de semana novamente conquistaram medalhas de ouro 
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dificultando a ajuda prejudicando a 

, ajudando na verdade a empresa cisne. A 

O vereador Márcio sugeriu ainda fosse solicitado aos deputados o 

agendamento de reunião na SETOP com os vereadores, para discutirem sobre o assunto, pois, a 

mas, mesmo assim não houve resultado, desta forma os vereadores 

. Esclarecido pelo vereador Evair Pereira que a reunião entre a 

uestão é complicada, pois, 

se desmarcaram com a prefeita, dificilmente irão se reunir com os vereadores, e ainda assim, há 

comentários de que os vereadores não estão fazendo nada, o que não é verdade, pois, estão fazendo 

que os mesmos não têm força suficiente. 

Continuando o vereador Adenilson disse que em reunião anterior fez ofício sobre cães vadios que 

avançando nos cidadãos que 

, porém, o vereador recebeu novamente 

reclamação destes animais, porém, que os mesmos estariam invadindo as residências próximas ao 

requerimento ao chefe do 

setor de zoonose, Sr. Lucas Horta, para que sejam tomadas providências quanto ao fato, 

o vereador Adenilson relatou que em 

sioterapia, há excesso de mato e muitos 

feito requerimento do 

vereador ao encarregado de serviços gerais para que seja feita a limpeza (roçar ou carpir) 

verificou a lei nº 986 referente a política habitacional de 

Fortaleza de Minas, visando analisar se na mesma constava dados sobre o total da metragem de 

la por completo. Disse que 

sua opinião, deveriam votar a lei de desafetação em reunião que o vereador Wilson estivesse 

Informado pelo vereador Ernane que em resposta a requerimento desta Casa, foi 

a ser construído é de cinco mil e trezentos metros. Após 

para verificar o fato, tendo sido 

agendada para o dia 06/07, tendo em vista, ter que comunicar o vereador Wilson também. Em 

vereador Ernane Dias lamentou os falecimentos dos cidadãos Baltazar Pereira e Álvaro 

. Parabenizou os jovens Ruan e Luan Estevam participantes de campeonatos de artes 

marciais, os quais no último fim de semana novamente conquistaram medalhas de ouro e prata. O 
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vereador sugeriu o envio de ofício do Plenário aos referidos jovens parabenizando pela 

conquista, tendo sido acatada a sugestão.

viola, sendo campeão o time Fortaleza Esporte Clube

Wilson pelo apoio na realização do evento, assim como, os demais envolvidos que fizeram com que 

o mesmo ocorre da melhor forma

fortalezenses outro evento deste porte, em qu

ao hospital do câncer. Quanto a denúncia disse que irá aguardar as informações trazidas pela 

comissão de saúde para depois analisar o que será feito pelos vereadores. 

recebida também resposta de requerimento sobre o muro do Estádio Tio Veio, a qual informa que a 

defesa civil fará vistoria no local

muro do referido estádio não pode ficar como está, visto que há riscos d

trazendo problemas ao município. 

executivo requerendo a abertura de processo administrativo visando apurar a denúncia 

feita pela cidadã Divina Lopes. Requer que, se após 

Joana Darque cometeu algum ato ilícito contra a cidadã

desrespeitosa, que a mesma seja punida

Do contrário, requer que o município disponib

para que a Sra. Joana Darque Pereira tome as providências que achar necessárias

denúncia assinada pela Sra. Divina

na denúncia não está esclarecido 

deve pagar, mas, ser chamada de mal educada no mínimo caracteriza desacato

visto que a intenção da cidadã Divina Lopes foi formalizada

Lembrando que o servidor público não pode ser alvo de qualquer situação que ocorre

principalmente ser exposto ao público. Após lamentou os falecimentos citados acima

obteve informações de que a empresa cisne fez denúncia ao DER

frequentes envolvendo o DER e a polícia rodoviária

estão fiscalizando veículos que trafegam pelo local

fazendo nada aleatório, pois, onde existe 

por veículos particulares, e quando isso ocorre, realmente o motorista se torna infrator

tais órgãos não estão errados com tal atitude, porém, a 

proibiu de todas as maneiras o transporte de pessoas, a mesma deveria tomar providências para 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas
 

vereador sugeriu o envio de ofício do Plenário aos referidos jovens parabenizando pela 

conquista, tendo sido acatada a sugestão. Falou também sobre o encerramento do evento bola e 

viola, sendo campeão o time Fortaleza Esporte Clube. Parabenizou o time pela vitória e o vereador 

Wilson pelo apoio na realização do evento, assim como, os demais envolvidos que fizeram com que 

o mesmo ocorre da melhor forma. Comentou que daqui um tempo será organizado pelos 

fortalezenses outro evento deste porte, em que irão arrecadar um quilo de alimento que será doado 

. Quanto a denúncia disse que irá aguardar as informações trazidas pela 

comissão de saúde para depois analisar o que será feito pelos vereadores. Informou a todos que foi 

mbém resposta de requerimento sobre o muro do Estádio Tio Veio, a qual informa que a 

defesa civil fará vistoria no local, para ver o que pode ser feito. Enfatizado pelo vereador que o 

muro do referido estádio não pode ficar como está, visto que há riscos d

trazendo problemas ao município. Em seguida o vereador Evair Pereira 

executivo requerendo a abertura de processo administrativo visando apurar a denúncia 

feita pela cidadã Divina Lopes. Requer que, se após averiguação for apurado que

cometeu algum ato ilícito contra a cidadã e se a tratou de maneira 

, que a mesma seja punida com os rigores do estatuto dos servidores públicos

Do contrário, requer que o município disponibilize à referida servidora o assessor jurídico, 

para que a Sra. Joana Darque Pereira tome as providências que achar necessárias

denúncia assinada pela Sra. Divina. O vereador disse que o requerimento se justifica, visto que, 

esclarecido como foi a ocorrência. Relatou que se o funcionário público errou 

deve pagar, mas, ser chamada de mal educada no mínimo caracteriza desacato

visto que a intenção da cidadã Divina Lopes foi formalizada e tornou-

Lembrando que o servidor público não pode ser alvo de qualquer situação que ocorre

ao público. Após lamentou os falecimentos citados acima

obteve informações de que a empresa cisne fez denúncia ao DER, o que levou a realização de blitz 

envolvendo o DER e a polícia rodoviária em pontos do trecho Fortaleza/Passos

estão fiscalizando veículos que trafegam pelo local. O vereador informou que estes órgãos não estão 

, pois, onde existe uma linha registrada de transporte

, e quando isso ocorre, realmente o motorista se torna infrator

tais órgãos não estão errados com tal atitude, porém, a já que a empresa cisne

o transporte de pessoas, a mesma deveria tomar providências para 
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vereador sugeriu o envio de ofício do Plenário aos referidos jovens parabenizando pela 

Falou também sobre o encerramento do evento bola e 

o time pela vitória e o vereador 

Wilson pelo apoio na realização do evento, assim como, os demais envolvidos que fizeram com que 

. Comentou que daqui um tempo será organizado pelos 

e irão arrecadar um quilo de alimento que será doado 

. Quanto a denúncia disse que irá aguardar as informações trazidas pela 

Informou a todos que foi 

mbém resposta de requerimento sobre o muro do Estádio Tio Veio, a qual informa que a 

, para ver o que pode ser feito. Enfatizado pelo vereador que o 

muro do referido estádio não pode ficar como está, visto que há riscos de cair sobre crianças 

o vereador Evair Pereira fez requerimento ao 

executivo requerendo a abertura de processo administrativo visando apurar a denúncia 

for apurado que a servidora 

e se a tratou de maneira 

com os rigores do estatuto dos servidores públicos. 

referida servidora o assessor jurídico, 

para que a Sra. Joana Darque Pereira tome as providências que achar necessárias, diante da 

O vereador disse que o requerimento se justifica, visto que, 

. Relatou que se o funcionário público errou 

deve pagar, mas, ser chamada de mal educada no mínimo caracteriza desacato ao servidor público, 

-se pública nesta Casa. 

Lembrando que o servidor público não pode ser alvo de qualquer situação que ocorre e 

ao público. Após lamentou os falecimentos citados acima e relatou que 

, o que levou a realização de blitz 

em pontos do trecho Fortaleza/Passos, os quais 

. O vereador informou que estes órgãos não estão 

uma linha registrada de transporte, é proibida a carona 

, e quando isso ocorre, realmente o motorista se torna infrator. Disse que 

cisne fez as denúncias e 

o transporte de pessoas, a mesma deveria tomar providências para 
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que o transporte possa chegar aos cidadãos que precisam. 

empresa cisne para que a mesma tome providências 

povo, adequando o transporte aos horários que realmente tenham demanda

cumpra sua parte do contrato já que é responsável pelo referido transporte

vereador que este requerimento se justifica visto

e a PRF, os quais tem realizado autuações legais, porém, estão prejudicando os cidadãos 

fortalezenses que tem trabalho em Passos

a empresa não cumpra sua parte, o mesmo irá ao Ministério Público reivindicar tal transporte, 

visando atender as necessidades dos trabalhadores de Fortaleza

direito de conseguir carona, devem ao menos ter direito de ser transportados pela empresa ci

Sobre construção de meio fio no novo loteamento, o vereador Evair disse que o valor da obra é de 

mais ou menos cento e setenta mil reais, porém, não foi descontado valor gasto com areia para 

construir, visto que será usada areia que o município já pos

requerimento também é informada a desafetação de mais dois lotes do municípios e com isso na 

opinião do vereador irá sobrar dinheiro para ser aplicado

Ao final concordou com o vereador 

votarem o projeto de desafetação. 

esta reunião, cumprimentou os presentes

providências quanto a questão do transporte

deste transporte. Comentou que não devem deixar o problema ir mais longe do que foi, 

necessário deveriam fazer inclusive um manifesto

ausência dizendo que estava enfermo. 

que em sua opinião o valor para construção do meio fio é baixo

município possui areia para ser usada na construção

ser desafetado poderá ser suficiente para a obra. 

que irão aguardar a presença do vereador Wilson para votarem o projeto e lamentou os 

falecimentos ocorridos. Após o vereador Márcio Andrade 

estão levando o nome de Fortaleza

campeonatos. Em seguida disse que um requerimento de sua autoria e do vereador Fernando 

Pereira foi atendido e foi construído dois quebra molas próximo a propriedade do Sr. Elias Alves

Relatou que foram instaladas placas informativas da construção, porém, em sua opinião foram 
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que o transporte possa chegar aos cidadãos que precisam. Tendo sido feito ofício do Plenário a 

para que a mesma tome providências visando atender as necessidades do 

, adequando o transporte aos horários que realmente tenham demanda

cumpra sua parte do contrato já que é responsável pelo referido transporte

vereador que este requerimento se justifica visto as supostas denúncias feitas pela empresa ao DER 

e a PRF, os quais tem realizado autuações legais, porém, estão prejudicando os cidadãos 

fortalezenses que tem trabalho em Passos e não podem mais ir de carona. Informou ainda, que caso 

sua parte, o mesmo irá ao Ministério Público reivindicar tal transporte, 

visando atender as necessidades dos trabalhadores de Fortaleza, pois, se os mesmos não têm 

direito de conseguir carona, devem ao menos ter direito de ser transportados pela empresa ci

Sobre construção de meio fio no novo loteamento, o vereador Evair disse que o valor da obra é de 

mais ou menos cento e setenta mil reais, porém, não foi descontado valor gasto com areia para 

construir, visto que será usada areia que o município já possui. Comentou que na resposta de 

requerimento também é informada a desafetação de mais dois lotes do municípios e com isso na 

opinião do vereador irá sobrar dinheiro para ser aplicado em algum outro serviço no loteamento. 

Ao final concordou com o vereador Adenilson de que o vereador Wilson deve estar presente para 

votarem o projeto de desafetação. Em seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por 

esta reunião, cumprimentou os presentes e opinou dizendo que já deveriam ter tomado 

o a questão do transporte, pois, a empresa está enrolando o povo que depende 

. Comentou que não devem deixar o problema ir mais longe do que foi, 

deveriam fazer inclusive um manifesto. Sobre a audiência pública, justificou s

estava enfermo. Deixou seus sentimentos às famílias enlutadas

que em sua opinião o valor para construção do meio fio é baixo e deve baixar mais porque o 

município possui areia para ser usada na construção, desta forma o valor do terreno que está para 

ser desafetado poderá ser suficiente para a obra. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz comentou

que irão aguardar a presença do vereador Wilson para votarem o projeto e lamentou os 

s o vereador Márcio Andrade comentou que os atletas Ruan e Luan 

estão levando o nome de Fortaleza para diversos lugares, sendo vitoriosos em diversos 

Em seguida disse que um requerimento de sua autoria e do vereador Fernando 

do e foi construído dois quebra molas próximo a propriedade do Sr. Elias Alves

Relatou que foram instaladas placas informativas da construção, porém, em sua opinião foram 
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Tendo sido feito ofício do Plenário a 

visando atender as necessidades do 

, adequando o transporte aos horários que realmente tenham demanda. Que a empresa 

cumpra sua parte do contrato já que é responsável pelo referido transporte. Dito pelo 

as supostas denúncias feitas pela empresa ao DER 

e a PRF, os quais tem realizado autuações legais, porém, estão prejudicando os cidadãos 

. Informou ainda, que caso 

sua parte, o mesmo irá ao Ministério Público reivindicar tal transporte, 

, pois, se os mesmos não têm 

direito de conseguir carona, devem ao menos ter direito de ser transportados pela empresa cisne. 

Sobre construção de meio fio no novo loteamento, o vereador Evair disse que o valor da obra é de 

mais ou menos cento e setenta mil reais, porém, não foi descontado valor gasto com areia para 

Comentou que na resposta de 

requerimento também é informada a desafetação de mais dois lotes do municípios e com isso na 

em algum outro serviço no loteamento. 

Adenilson de que o vereador Wilson deve estar presente para 

Em seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por 

e opinou dizendo que já deveriam ter tomado 

, pois, a empresa está enrolando o povo que depende 

. Comentou que não devem deixar o problema ir mais longe do que foi, e se 

. Sobre a audiência pública, justificou sua 

Deixou seus sentimentos às famílias enlutadas. Após disse 

e deve baixar mais porque o 

, desta forma o valor do terreno que está para 

Em seguida o vereador Gabriel Queiroz comentou 

que irão aguardar a presença do vereador Wilson para votarem o projeto e lamentou os 

comentou que os atletas Ruan e Luan 

para diversos lugares, sendo vitoriosos em diversos 

Em seguida disse que um requerimento de sua autoria e do vereador Fernando 

do e foi construído dois quebra molas próximo a propriedade do Sr. Elias Alves. 

Relatou que foram instaladas placas informativas da construção, porém, em sua opinião foram 
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colocadas bem perto dos quebra molas, então, deveriam ser instaladas uma antes e out

quebra molas, tendo o vereador solicitado ao colega Fernando para falar sobre esta mudança com o 

encarregado de serviços gerais já que o mesmo está mais próximo do referido servidor. 

ofício para a empresa cisne, sugeriu procurar dire

situação. Enfatizado pelo vereador Evair que a tentativa de expedir mais este ofício, 

demonstrar que foram proibidas as caronas,mas,eles precisam adequar os horários

Márcio que os vereadores estão tentando ajudar,porém, esta questão está se arrastando, e 

mesmo tem percebido é que o DER não quer ajudar

os horários visto falta de demanda

porém, deveriam buscar ideia do que poderia ser feito. 

apoio junto ao MP ou expedir o ofício, tendo o vereador Adenilson dito que o caminho correto seria 

esperar resposta de ofício da cisne, 

fazendo isso para adequar os horários, do contrário, devem sim procurar a promotoria

Fernando Pereira manifestou sua opinião informando ser de acordo de pro

Ministério Público e questionou ao assessor jurídico se existe algum artigo na Constituição Federal 

que proíbe veículos particulares de darem caronas. 

existe o código de trânsito brasileiro, 

vereador Evair que no Código de Trânsito Brasileiro, dar carona, significa transporte clandestino

visto que o veículo para fazer transporte de pessoas deve possuir placas vermelhas

lei existe porque existem também os carros de aluguel e os donos das linhas de transporte

enfatizado que se tiverem com a resposta do ofício em mãos

situação ao promotor. O vereador Márcio solicitou que constasse

pronuncie o mais rápido possíve

representantes da cisne, tendo o vereador Fernando questionado se a Câmara tem autonomia para 

expedir notificação extra judicial direto a empresa, respondido que esta Casa não tem legitimidade 

e o que pode ser feito seria um documento de abaixo assinado com assinaturas dos prejudicados.

Solicitou a palavra o vereador Evair e disse que mesmo que não obtenham resposta do ofício, dá 

para levar o mesmo à promotoria com a data do protocolo e assinatura

discussões, o Plenário decidiu por elaborar o ofício o qual será entregue em mãos pelo Presidente 

da Câmara e pelo vereador Adenilson, tendo o Presidente dito que o

interesse poderão acompanhar os mesmos até a empresa cisne. 
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bem perto dos quebra molas, então, deveriam ser instaladas uma antes e out

, tendo o vereador solicitado ao colega Fernando para falar sobre esta mudança com o 

encarregado de serviços gerais já que o mesmo está mais próximo do referido servidor. 

ofício para a empresa cisne, sugeriu procurar diretamente o Ministério Público

. Enfatizado pelo vereador Evair que a tentativa de expedir mais este ofício, 

demonstrar que foram proibidas as caronas,mas,eles precisam adequar os horários

Márcio que os vereadores estão tentando ajudar,porém, esta questão está se arrastando, e 

mesmo tem percebido é que o DER não quer ajudar, visto ter ficado claro que a cisne não irá mudar 

os horários visto falta de demanda e que ao procurar o MP talvez nem precisariam fazer denúncia, 

porém, deveriam buscar ideia do que poderia ser feito. Foram feitas várias discussões sobre buscar 

apoio junto ao MP ou expedir o ofício, tendo o vereador Adenilson dito que o caminho correto seria 

posta de ofício da cisne, visto que nunca havia sido proibidas caronas e talvez estejam 

fazendo isso para adequar os horários, do contrário, devem sim procurar a promotoria

Fernando Pereira manifestou sua opinião informando ser de acordo de pro

e questionou ao assessor jurídico se existe algum artigo na Constituição Federal 

veículos particulares de darem caronas. Respondido que na Constituição não, porém, 

existe o código de trânsito brasileiro, que possui artigo que dispõe sobre o assunto. Esclarecido pelo 

vereador Evair que no Código de Trânsito Brasileiro, dar carona, significa transporte clandestino

visto que o veículo para fazer transporte de pessoas deve possuir placas vermelhas

lei existe porque existem também os carros de aluguel e os donos das linhas de transporte

enfatizado que se tiverem com a resposta do ofício em mãos ficará mais fácil de demonstrar a 

O vereador Márcio solicitou que constasse no ofício que a empresa se 

pronuncie o mais rápido possível. Discutiram também a possibilidade de se reunir com os 

representantes da cisne, tendo o vereador Fernando questionado se a Câmara tem autonomia para 

direto a empresa, respondido que esta Casa não tem legitimidade 

e o que pode ser feito seria um documento de abaixo assinado com assinaturas dos prejudicados.

Solicitou a palavra o vereador Evair e disse que mesmo que não obtenham resposta do ofício, dá 

ara levar o mesmo à promotoria com a data do protocolo e assinatura. 

discussões, o Plenário decidiu por elaborar o ofício o qual será entregue em mãos pelo Presidente 

da Câmara e pelo vereador Adenilson, tendo o Presidente dito que os vereadores que tiverem 

interesse poderão acompanhar os mesmos até a empresa cisne. Continuando o vereador Márcio 
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bem perto dos quebra molas, então, deveriam ser instaladas uma antes e outra depois do 

, tendo o vereador solicitado ao colega Fernando para falar sobre esta mudança com o 

encarregado de serviços gerais já que o mesmo está mais próximo do referido servidor. Quanto ao 

tamente o Ministério Público para explicar a 

. Enfatizado pelo vereador Evair que a tentativa de expedir mais este ofício, é de 

demonstrar que foram proibidas as caronas,mas,eles precisam adequar os horários. O vereador 

Márcio que os vereadores estão tentando ajudar,porém, esta questão está se arrastando, e o que o 

, visto ter ficado claro que a cisne não irá mudar 

ar o MP talvez nem precisariam fazer denúncia, 

Foram feitas várias discussões sobre buscar 

apoio junto ao MP ou expedir o ofício, tendo o vereador Adenilson dito que o caminho correto seria 

visto que nunca havia sido proibidas caronas e talvez estejam 

fazendo isso para adequar os horários, do contrário, devem sim procurar a promotoria. O vereador 

Fernando Pereira manifestou sua opinião informando ser de acordo de procurar diretamente o 

e questionou ao assessor jurídico se existe algum artigo na Constituição Federal 

Respondido que na Constituição não, porém, 

e possui artigo que dispõe sobre o assunto. Esclarecido pelo 

vereador Evair que no Código de Trânsito Brasileiro, dar carona, significa transporte clandestino, 

visto que o veículo para fazer transporte de pessoas deve possuir placas vermelhas. Disse que esta 

lei existe porque existem também os carros de aluguel e os donos das linhas de transporte, tendo 

ficará mais fácil de demonstrar a 

no ofício que a empresa se 

Discutiram também a possibilidade de se reunir com os 

representantes da cisne, tendo o vereador Fernando questionado se a Câmara tem autonomia para 

direto a empresa, respondido que esta Casa não tem legitimidade 

e o que pode ser feito seria um documento de abaixo assinado com assinaturas dos prejudicados. 

Solicitou a palavra o vereador Evair e disse que mesmo que não obtenham resposta do ofício, dá 

. Ao final após diversas 

discussões, o Plenário decidiu por elaborar o ofício o qual será entregue em mãos pelo Presidente 

s vereadores que tiverem 

Continuando o vereador Márcio 
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Andrade lamentou os falecimentos dos Srs. Baltazar e Álvaro, 

enviados à Câmara outros projetos de lei d

será vista pelo departamento competente e em caso positivo será encaminhado os projetos a esta 

Casa. Sobre o projeto de chacreamento, o vereador Márcio disse que ainda está analisando o mesmo

e sugeriu reunião com os proprietários dos lotes do local para apresentar o projeto aos mesmos

para que fiquem cientes de quais são suas responsabilidades e quais são as responsabilidades do 

município. O vereador disse que esta lei deve existir

interessados. Enfatizou que todos os loteamentos 

projeto de lei, quando da doação dos terrenos do novo loteamento, que na realidade a época foi 

criada uma política habitacional. Disse não

de lei ou se por decreto e por isso, gostaria de analisar

de falar com o Sr. Alexandre da CEMIG o qual esclareceu que não basta somente construir o meio 

para ser instalada energia elétrica

instalação, diante do fato, irá procurar o engenheiro do município

Antes de encerrar foram feitos os seguintes ofícios do Plená

parabenizando pela organização de evento no pesqueiro do mamão; 2 

agradece e parabeniza pela realização de terço de São Pedro e pela cessão de espaço

apoio ao Sr. Mateus Freitas; 3 -

evento que contou com apresentações bastante interessantes.

para o grande expediente passou

requerimentos apresentados nesta reunião, 

para segunda reunião ordinária do mês de ju

a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e apr

será assinada pelos vereadores present
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Andrade lamentou os falecimentos dos Srs. Baltazar e Álvaro, e questionou ao colega Evair se serão 

enviados à Câmara outros projetos de lei de desafetação de área. Respondido que 

será vista pelo departamento competente e em caso positivo será encaminhado os projetos a esta 

mento, o vereador Márcio disse que ainda está analisando o mesmo

reunião com os proprietários dos lotes do local para apresentar o projeto aos mesmos

para que fiquem cientes de quais são suas responsabilidades e quais são as responsabilidades do 

. O vereador disse que esta lei deve existir, porém, foi feita visando abranger os atuais 

. Enfatizou que todos os loteamentos são criados por lei, porém, não se lembra de 

projeto de lei, quando da doação dos terrenos do novo loteamento, que na realidade a época foi 

. Disse não saber se os municípios resolvem estas questões através 

de lei ou se por decreto e por isso, gostaria de analisar, pois, o assessor jurídico teve a oportunidade 

de falar com o Sr. Alexandre da CEMIG o qual esclareceu que não basta somente construir o meio 

para ser instalada energia elétrica, e na verdade existem outros pontos necessários para tal 

, diante do fato, irá procurar o engenheiro do município visando verificar a questão.

Antes de encerrar foram feitos os seguintes ofícios do Plenário: 1 - ao Sr. Mateus Freitas 

parabenizando pela organização de evento no pesqueiro do mamão; 2 

agradece e parabeniza pela realização de terço de São Pedro e pela cessão de espaço

- Ao grupo dos vicentinos parabenizando pela realização de 

que contou com apresentações bastante interessantes. Não havendo mais

passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: Votação dos  

requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade.

do mês de julho, a realizar-se no dia 11, às 19:00 horas.

a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e apr

ores presentes.   
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e questionou ao colega Evair se serão 

e desafetação de área. Respondido que a possibilidade 

será vista pelo departamento competente e em caso positivo será encaminhado os projetos a esta 

mento, o vereador Márcio disse que ainda está analisando o mesmo 

reunião com os proprietários dos lotes do local para apresentar o projeto aos mesmos 

para que fiquem cientes de quais são suas responsabilidades e quais são as responsabilidades do 

ando abranger os atuais 

lei, porém, não se lembra de 

projeto de lei, quando da doação dos terrenos do novo loteamento, que na realidade a época foi 

saber se os municípios resolvem estas questões através 

, pois, o assessor jurídico teve a oportunidade 

de falar com o Sr. Alexandre da CEMIG o qual esclareceu que não basta somente construir o meio fio 

, e na verdade existem outros pontos necessários para tal 

visando verificar a questão.    

ao Sr. Mateus Freitas 

parabenizando pela organização de evento no pesqueiro do mamão; 2 - ao Sr. Itamar Justino 

agradece e parabeniza pela realização de terço de São Pedro e pela cessão de espaço em 

centinos parabenizando pela realização de 

ão havendo mais assuntos 

com a seguinte pauta: Votação dos  

. O Presidente convoca 

às 19:00 horas. Nada mais 

a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada 


