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ATA DAPRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

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

Minas.Feita a chamadaestavam todos os vereadores presentes. 

aprovada por unanimidade. Após foii

Leitura do ofício nº 50/16 que encaminha requerimento nº 47/16 dos vereadores Aparecido Amaral, 

Evair Pereira e Fernando Pereira ao Presidente da Câmara 

Especial de Inquérito” com a finalidade de apurar possível descumprimento da cláusula 7.22 do 

Edital 01/2014 – processo licitatório referente a reforma do prédio da Câmara Municipal. Requer 

ainda, que esta comissão investigue a legalidade de nomeação por parte do Sr. Presidente à época, de 

comissão permanente de licitação composta por vereadores desta Casa.

estão sobre as mesas cópias dos seguintes convites: 

Metais, para seminário com o “Tema: Compras Governamentais da Agricultura Familiar”, 

07/04/16, das 18:00 às 20 horas

municípios dos dias 09 a 12 de maio 2016, em Brasília.

executivo solicitando indicar um membro do legislativo para participar da comissão preparatória da 

6ª Conferência das Cidades, o qual está sendo analisado. 

Pereira e Fernando Pereira que o engenheiro Danilo

necessidade de reparar os danos informados por 

será encaminhado ao Sr. Walmir notificação para reparação dos danos.

mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos

expediente, o Presidente instalou o 

que a mesa diretora esteve reunida para discutir sobre 

subsídios dos vereadores, prefeito e vice

tratado democraticamente e de maneira coletiva

apresentado na reunião ordinária do dia 11/04 e colocado em votação em 18/04

apresentação se os vereadores não estiverem de acordo, poderão apresentar substitutivo

o vereador Márcio Andrade comentou que em conversa com a secretária de sa

integrantes da atenção básica de saúde e 

lavanderia, tendo sido levantado custo de mais ou menos setenta mil reais e o município não possui 

condição para tal. Dito pelo vereador Márcio, que o

a aquisição destes equipamentos. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016, realizada às

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107

estavam todos os vereadores presentes. Após verificação, a 

Após foiinstalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte pauta: 

Leitura do ofício nº 50/16 que encaminha requerimento nº 47/16 dos vereadores Aparecido Amaral, 

Evair Pereira e Fernando Pereira ao Presidente da Câmara requerendoa “Constituição de Comissão 

com a finalidade de apurar possível descumprimento da cláusula 7.22 do 

processo licitatório referente a reforma do prédio da Câmara Municipal. Requer 

estigue a legalidade de nomeação por parte do Sr. Presidente à época, de 

comissão permanente de licitação composta por vereadores desta Casa.O Presidente i

estão sobre as mesas cópias dos seguintes convites: 1 - do Sebrae em parceria com a Votora

seminário com o “Tema: Compras Governamentais da Agricultura Familiar”, 

oras, no Clube Municipal; 2 - da CNM para XIX Marcha em defesa dos 

municípios dos dias 09 a 12 de maio 2016, em Brasília. Comunicou também que 

executivo solicitando indicar um membro do legislativo para participar da comissão preparatória da 

6ª Conferência das Cidades, o qual está sendo analisado. Em seguida falou aos 

ue o engenheiro Danilo, após análise da defesa do Sr. Walmir verificou a 

necessidade de reparar os danos informados por estes vereadores em requerimento, neste sentido

será encaminhado ao Sr. Walmir notificação para reparação dos danos. Após disse 

mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Não havendo mais matérias para o pequeno 

expediente, o Presidente instalou o GRANDE EXPEDIENTE.No uso da palavra o Presidente informou 

que a mesa diretora esteve reunida para discutir sobre a elaboração de projeto de lei que trata sobre o 

subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e conforme dito anteriormente que o assunto seria 

tratado democraticamente e de maneira coletiva, é que informa que o referido projeto será 

eunião ordinária do dia 11/04 e colocado em votação em 18/04

apresentação se os vereadores não estiverem de acordo, poderão apresentar substitutivo

o vereador Márcio Andrade comentou que em conversa com a secretária de saúde j

integrantes da atenção básica de saúde e soube que estão precisando de equipamentos 

lavanderia, tendo sido levantado custo de mais ou menos setenta mil reais e o município não possui 

Dito pelo vereador Márcio, que o mesmo está tentando o envio de recursos visando 

a aquisição destes equipamentos. Sobre a expansão do cemitério municipal, questionou se há 
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, realizada àsdezenove 

107, centro, Fortaleza de 

Após verificação, a ata anterior foi 

com a seguinte pauta: 

Leitura do ofício nº 50/16 que encaminha requerimento nº 47/16 dos vereadores Aparecido Amaral, 

“Constituição de Comissão 

com a finalidade de apurar possível descumprimento da cláusula 7.22 do 

processo licitatório referente a reforma do prédio da Câmara Municipal. Requer 

estigue a legalidade de nomeação por parte do Sr. Presidente à época, de 

O Presidente informa que 

do Sebrae em parceria com a Votorantim 

seminário com o “Tema: Compras Governamentais da Agricultura Familiar”, no dia 

da CNM para XIX Marcha em defesa dos 

também que foi recebido oficio do 

executivo solicitando indicar um membro do legislativo para participar da comissão preparatória da 

Em seguida falou aos vereadores Evair 

após análise da defesa do Sr. Walmir verificou a 

em requerimento, neste sentido, 

Após disse que estão sobre as 

Não havendo mais matérias para o pequeno 

No uso da palavra o Presidente informou 

a elaboração de projeto de lei que trata sobre o 

e conforme dito anteriormente que o assunto seria 

, é que informa que o referido projeto será 

eunião ordinária do dia 11/04 e colocado em votação em 18/04. Relatou que após 

apresentação se os vereadores não estiverem de acordo, poderão apresentar substitutivo. Em seguida 

úde juntamente com os 

estão precisando de equipamentos para 

lavanderia, tendo sido levantado custo de mais ou menos setenta mil reais e o município não possui 

o envio de recursos visando 

Sobre a expansão do cemitério municipal, questionou se há 
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informação do início das obras, respondido pelo vereador 

vencedor da cotação, que nesta data 

os trabalhos. Continuando o vereador Márcio fez requerimento ao executivo para que a empresa 

KeLuz seja cobrada novamente para que tenha maior compromisso e seja feita a manu

de diversas lâmpadas da cidade. Dentre as diversas que necessitam de manutenção foram 

citadas pelo vereador os postes das seguintes Ruas: Jacuí, Auristela Vasconcelos Horta, 

Travessa Norberto Francisco da Silva e Bonifácio Álvares da Costa.

diversas reclamações, são várias as ruas que estão com postes problemáticos. Requer ainda 

que a empresa comunique sua vinda antecipadamente para que seja feito levantamento 

visando sanar o problema de uma vez. Participam deste requ

Fernando e Wilson. Após foi feito requerimento dos vereadores Márcio, Gabriel e Wilson ao 

encarregado de serviços gerais requerendo a manutenção de ponte próxima do propriedade do 

Sr. Antonio Monteiro, na divisa com o municíp

prancha quebrada, bem como, ponte da estrada do Tisgo

cima. Requer ainda, manutenção da estrada da Brabina

propriedade do Sr. Jesus Boiadeiro

devido às chuvas os estragos apareceram e em sua opinião se sanarem os problemas no início, 

não correrão o risco de mais prejuízos ao município.

está sendo feito cabeamento por fibra ótica do município de São Sebastião do Paraíso

cabeamento está sendo feito pela zona rural, porém, 

permitiu a passagem dos cabos aéreos em sua propriedade, diante disso, 

passagem dos cabos na estrada, com o trabalho das máquinas e as chuvas a população do local ficou 

sem acesso à cidade devido a uma vala aberta e o excesso de chuvas

cavaram sendo retirada a terra firme e o

Itamar tendo sido informado que 

trabalho e se chover a situação vai ficar pior. 

trabalhadores da obra que inclusive é seu primo, tendo sido relatado que já estão acertando 

caminhões e as máquinas carregadeira e patrol visando a referida manutenção, e que também já 

haviam conseguido o cascalho e nesta semana o serviço seria feito

também passou pelo local e ao ver a situação entrou em conta

que a empresa já havia sido cobrada, que a prefeita não sabia que a empresa havia rasgado a e
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informação do início das obras, respondido pelo vereador Fernando que de acordo com o Sr. Luciano, 

ão, que nesta data estaria assinando o contrato e em 05/04 as máquinas iniciariam 

o vereador Márcio fez requerimento ao executivo para que a empresa 

KeLuz seja cobrada novamente para que tenha maior compromisso e seja feita a manu

de diversas lâmpadas da cidade. Dentre as diversas que necessitam de manutenção foram 

citadas pelo vereador os postes das seguintes Ruas: Jacuí, Auristela Vasconcelos Horta, 

berto Francisco da Silva e Bonifácio Álvares da Costa.Relatou que tem recebido 

diversas reclamações, são várias as ruas que estão com postes problemáticos. Requer ainda 

que a empresa comunique sua vinda antecipadamente para que seja feito levantamento 

visando sanar o problema de uma vez. Participam deste requerimento os vereadores Ernane, 

foi feito requerimento dos vereadores Márcio, Gabriel e Wilson ao 

encarregado de serviços gerais requerendo a manutenção de ponte próxima do propriedade do 

Sr. Antonio Monteiro, na divisa com o município de Jacuí, a qual provavelmente está com 

bem como, ponte da estrada do Tisgo em que a água das chuvas passou por 

. Requer ainda, manutenção da estrada da Brabina, mais, precisamente para frente da 

propriedade do Sr. Jesus Boiadeiro, visto que existe buraco. Dito pelo vereador Márcio que 

devido às chuvas os estragos apareceram e em sua opinião se sanarem os problemas no início, 

não correrão o risco de mais prejuízos ao município.Em seguida o vereador Márcio comentou que 

to cabeamento por fibra ótica do município de São Sebastião do Paraíso

está sendo feito pela zona rural, porém, na estrada Brabina, uma produtora rural não 

permitiu a passagem dos cabos aéreos em sua propriedade, diante disso, a prefeitura autorizou a 

, com o trabalho das máquinas e as chuvas a população do local ficou 

sem acesso à cidade devido a uma vala aberta e o excesso de chuvas. Comentou que as máquinas 

sendo retirada a terra firme e o cascalho da estrada. O vereador informou ter procurado o Sr. 

Itamar tendo sido informado que o cascalhamento seria feito, mas, até o dia 02/04 não haviam feito o 

trabalho e se chover a situação vai ficar pior. Informado pelo Presidente que conversou com u

trabalhadores da obra que inclusive é seu primo, tendo sido relatado que já estão acertando 

e as máquinas carregadeira e patrol visando a referida manutenção, e que também já 

haviam conseguido o cascalho e nesta semana o serviço seria feito. O vereador Fernando informou que 

também passou pelo local e ao ver a situação entrou em contato com a prefeita, tendo sido informado 

á havia sido cobrada, que a prefeita não sabia que a empresa havia rasgado a e
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Fernando que de acordo com o Sr. Luciano, 

estaria assinando o contrato e em 05/04 as máquinas iniciariam 

o vereador Márcio fez requerimento ao executivo para que a empresa 

KeLuz seja cobrada novamente para que tenha maior compromisso e seja feita a manutenção 

de diversas lâmpadas da cidade. Dentre as diversas que necessitam de manutenção foram 

citadas pelo vereador os postes das seguintes Ruas: Jacuí, Auristela Vasconcelos Horta, 

Relatou que tem recebido 

diversas reclamações, são várias as ruas que estão com postes problemáticos. Requer ainda 

que a empresa comunique sua vinda antecipadamente para que seja feito levantamento 

erimento os vereadores Ernane, 

foi feito requerimento dos vereadores Márcio, Gabriel e Wilson ao 

encarregado de serviços gerais requerendo a manutenção de ponte próxima do propriedade do 

a qual provavelmente está com 

em que a água das chuvas passou por 

, mais, precisamente para frente da 

Dito pelo vereador Márcio que 

devido às chuvas os estragos apareceram e em sua opinião se sanarem os problemas no início, 

Em seguida o vereador Márcio comentou que 

to cabeamento por fibra ótica do município de São Sebastião do Paraíso até Passos e este 

na estrada Brabina, uma produtora rural não 

a prefeitura autorizou a 

, com o trabalho das máquinas e as chuvas a população do local ficou 

. Comentou que as máquinas 

. O vereador informou ter procurado o Sr. 

o cascalhamento seria feito, mas, até o dia 02/04 não haviam feito o 

Informado pelo Presidente que conversou com um dos 

trabalhadores da obra que inclusive é seu primo, tendo sido relatado que já estão acertando 

e as máquinas carregadeira e patrol visando a referida manutenção, e que também já 

O vereador Fernando informou que 

o com a prefeita, tendo sido informado 

á havia sido cobrada, que a prefeita não sabia que a empresa havia rasgado a estrada e 
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informaram que o serviço seria iniciado nesta data e por sinal muito bem feito

Gabriel Queiroz relatou estar preocupado com a 

empossada, que já fez requerimento 

pelo vereador que neste mata burro provavelmente terá que ser feito dreno para sanar o problema. 

Em seguida o vereador Fernando Pereira

presentes e fez ofício ao cartório eleitoral para que seja agendada data para os representantes 

do mesmo estarem em Fortaleza

vereador Ernane e pelo Presidente

mais em Fortaleza, visto questões financeiras,

dias da semana, sábados e feriados

ofício. Questionou ainda, sobre a 

mudanças, respondido pelo Presidente que a época foi respondido que se o número de eleitores de

Jacuí e Fortaleza não chegasse a 

porém, não houve informação do cartório e por isso pode ser que o número tenha sido alcançado. Dito 

pelo vereador Ernane que procurou esta informação e soub

alcançar os dez mil. O vereador Fernando disse que se o cartório viesse até Fortaleza talvez 

alcançariam o número visto que há cidadãos que precisam destes serviços e não têm como se deslocar 

até Jacuí. Ao final o Presidente se comprometeu de entrar em contato no cartório eleitoral e assim que 

obtiver respostas entrará em contato com o colega Fernando. 

Fernando comentou sobre a prestação de contas do município 

e distribuída em dezembro e o mesmo não sabe se ainda está dentro do prazo de votação

secretária que verificasse esta questão, informando que sabe que os servidores desta Casa, tem 

capacidade para trabalhar, mas, por pouca coi

questionamento como alerta para esta Casa. Sobre o subsídios dos vereadores, 

o vereador Fernando disse que 

apresentará substitutivo, visto achar que o salário 

menor, porque haverá aumentos salariais e a inflação irá disparar. 

valorizado porque ele trabalha em respeito a toda a comunidade e alguns membros da referida 

comunidade, deveriam respeitar tal salário

momento é difícil, mas, devem zelar pela próxima gestão. Esclareceu que s

do salário, o mesmo aprova e não é candidato, e se tiver
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rviço seria iniciado nesta data e por sinal muito bem feito. Em seguida o vereador 

relatou estar preocupado com a estrada do bairro Alves onde há mata burro

, que já fez requerimento ao executivo tendo sido respondido que está dando andamento, 

pelo vereador que neste mata burro provavelmente terá que ser feito dreno para sanar o problema. 

o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os 

fez ofício ao cartório eleitoral para que seja agendada data para os representantes 

do mesmo estarem em Fortalezapara fazerem o título eleitoral, transferir, etc

e pelo Presidente que segundo os referidos representantes informaram que não virão 

visto questões financeiras, porém, estarão atendendo no cartório eleitoral todos os 

dias da semana, sábados e feriados. Após as explicações, o vereador Fernando opinou por retirar o 

ofício. Questionou ainda, sobre a questão do número de eleitores do município 

mudanças, respondido pelo Presidente que a época foi respondido que se o número de eleitores de

Jacuí e Fortaleza não chegasse a dez mil, poderia haver transferência de comarca

porém, não houve informação do cartório e por isso pode ser que o número tenha sido alcançado. Dito 

pelo vereador Ernane que procurou esta informação e soube que faltam cento e oitenta eleitores para 

O vereador Fernando disse que se o cartório viesse até Fortaleza talvez 

alcançariam o número visto que há cidadãos que precisam destes serviços e não têm como se deslocar 

o Presidente se comprometeu de entrar em contato no cartório eleitoral e assim que 

obtiver respostas entrará em contato com o colega Fernando. Dando continuidade o vereador 

sobre a prestação de contas do município – exercício 2013, visto 

e o mesmo não sabe se ainda está dentro do prazo de votação

secretária que verificasse esta questão, informando que sabe que os servidores desta Casa, tem 

capacidade para trabalhar, mas, por pouca coisa, as vezes deixam passar batido. 

questionamento como alerta para esta Casa. Sobre o subsídios dos vereadores, prefeito e vice

 a partir do momento que o projeto estiver em trâmite, 

, visto achar que o salário é pouco e para o início da nova gestão, será ainda 

, porque haverá aumentos salariais e a inflação irá disparar. Disse que o vereador deve sim ser 

porque ele trabalha em respeito a toda a comunidade e alguns membros da referida 

comunidade, deveriam respeitar tal salário. Relatou saber que o Brasil passa por reformulação, que o 

, mas, devem zelar pela próxima gestão. Esclareceu que se tiver que aprovar reajuste 

do salário, o mesmo aprova e não é candidato, e se tiver que aprovar valor zero, também aprovará e 
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. Em seguida o vereador 

bairro Alves onde há mata burro com água 

ao executivo tendo sido respondido que está dando andamento, 

pelo vereador que neste mata burro provavelmente terá que ser feito dreno para sanar o problema. 

agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os 

fez ofício ao cartório eleitoral para que seja agendada data para os representantes 

para fazerem o título eleitoral, transferir, etc. Relatado pelo 

nformaram que não virão 

estarão atendendo no cartório eleitoral todos os 

. Após as explicações, o vereador Fernando opinou por retirar o 

do município e possibilidade de 

mudanças, respondido pelo Presidente que a época foi respondido que se o número de eleitores de 

poderia haver transferência de comarca das duas cidades, 

porém, não houve informação do cartório e por isso pode ser que o número tenha sido alcançado. Dito 

e que faltam cento e oitenta eleitores para 

O vereador Fernando disse que se o cartório viesse até Fortaleza talvez 

alcançariam o número visto que há cidadãos que precisam destes serviços e não têm como se deslocar 

o Presidente se comprometeu de entrar em contato no cartório eleitoral e assim que 

Dando continuidade o vereador 

exercício 2013, visto que foi recebida 

e o mesmo não sabe se ainda está dentro do prazo de votação. Solicitou à 

secretária que verificasse esta questão, informando que sabe que os servidores desta Casa, tem 

sa, as vezes deixam passar batido. Disse que faz este 

prefeito e vice-prefeito, 

a partir do momento que o projeto estiver em trâmite, o mesmo 

é pouco e para o início da nova gestão, será ainda 

Disse que o vereador deve sim ser 

porque ele trabalha em respeito a toda a comunidade e alguns membros da referida 

. Relatou saber que o Brasil passa por reformulação, que o 

e tiver que aprovar reajuste 

que aprovar valor zero, também aprovará e 
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talvez seja candidato. Que já que existem pessoas solicitando salário zero para os vereadores então 

que seja, apesar de não saber se está dentro da lei, e por isso apresentará substitutivo e se não puder 

ser zero, irá apresentar um valor limite. 

executivo que verifique a legalidade e se possível seja instalado procedimento administr

contra a servidora Célia que trabalha no Bairro Chapadão

relatos feitos nesta Casa, esta possibilidade, pois, devendo seguir o Estatuto do Servidor 

Público a funcionária tem obrigação de zelar 

conhecimento de algum fato, deve comunica

chefe, mas, em vez disso, comunicou o fato a um vereador o qual não tem 

sim a de fiscalizar e se necessário denunciar. Requer que a atitude da servidora seja revista 

pela administração pública para que fatos desta natureza não ocorram, e ainda, verifique se a 

intenção da servidora foi denegrir a imagem da 

vereador ao ler o Estatuto do Servidor Público

pela instituição em que trabalha

situação da escola, partiu desta servidora

Amaral.Em seguida foi feito ofício dos vereadores Amaral, Ernane, Evair e Fernando ao 

deputado Cássio Soares agradecendo a indicação do município através de emenda parlamentar 

no valor de cem mil reais destinada para a parte pluvial 

Oraida de Melo Costa. Lembrando que a COPASA se comprometeu a instalar a água no local e com 

isso, água esgoto e parte pluvial estarão finalizadas

iluminação e construção de meio fio

para que a administração dê continuidade 

cada passo é uma conquista, rumo ao cre

bom, que independente de quem seja o prefeito e o deputado, o que vale é beneficiar as pessoas que 

possuem lote no local. Após o vereador Ernane Dias informou que a chave disjuntora foi instalada 

Estádio Tio Veio conforme solicitado através de requerimento. Em seguida

Plenário ao executivo requerendo seja fechada parte do Estádio Tio Veio localizada na Rua 

Alameda da Saudade que se encontra aberta. Por sugestão do veread

não possua condições de fechar o local com a construção de muro, que seja usada tele ou 

alambrado e com isso feche os demais locais do Estádio que se encontram na mesma situação.

vereador Ernane comentou que já foi colocado
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. Que já que existem pessoas solicitando salário zero para os vereadores então 

r se está dentro da lei, e por isso apresentará substitutivo e se não puder 

ser zero, irá apresentar um valor limite. Após o vereador Evair Pereira fez requerimento ao 

executivo que verifique a legalidade e se possível seja instalado procedimento administr

que trabalha no Bairro Chapadão. Que verifique diante das atitude e 

, esta possibilidade, pois, devendo seguir o Estatuto do Servidor 

Público a funcionária tem obrigação de zelar primeiramente pelo bem público e ao tomar 

conhecimento de algum fato, deve comunica-lo a pessoa da qual está subordinada

, mas, em vez disso, comunicou o fato a um vereador o qual não tem 

sim a de fiscalizar e se necessário denunciar. Requer que a atitude da servidora seja revista 

para que fatos desta natureza não ocorram, e ainda, verifique se a 

da servidora foi denegrir a imagem da administração, porque no entendimento do 

vereador ao ler o Estatuto do Servidor Público, o mesmo verificou que o servidor deve zelar 

pela instituição em que trabalha. Esclareceu que faz este pedido visto que a denúncia referente a 

u desta servidora. Participa deste requerimento o vereador Aparecido 

foi feito ofício dos vereadores Amaral, Ernane, Evair e Fernando ao 

deputado Cássio Soares agradecendo a indicação do município através de emenda parlamentar 

destinada para a parte pluvial e esgoto dos terrenos do loteamento 

Lembrando que a COPASA se comprometeu a instalar a água no local e com 

isso, água esgoto e parte pluvial estarão finalizadas, restando apenas a ser 

iluminação e construção de meio fio. O Presidente relatou que é muito bom que tenha vindo verba 

para que a administração dê continuidade aos trabalhos do loteamento, o que ocorre gradativamente e 

cada passo é uma conquista, rumo ao crescimento da cidade. O vereador Evair disse que isso é muito 

bom, que independente de quem seja o prefeito e o deputado, o que vale é beneficiar as pessoas que 

o vereador Ernane Dias informou que a chave disjuntora foi instalada 

conforme solicitado através de requerimento. Em seguidafoi feito

requerendo seja fechada parte do Estádio Tio Veio localizada na Rua 

Alameda da Saudade que se encontra aberta. Por sugestão do vereador Márcio, caso o executivo 

não possua condições de fechar o local com a construção de muro, que seja usada tele ou 

alambrado e com isso feche os demais locais do Estádio que se encontram na mesma situação.

vereador Ernane comentou que já foi colocado por três vezes, cadeado e corrente 
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. Que já que existem pessoas solicitando salário zero para os vereadores então 

r se está dentro da lei, e por isso apresentará substitutivo e se não puder 

o vereador Evair Pereira fez requerimento ao 

executivo que verifique a legalidade e se possível seja instalado procedimento administrativo 

. Que verifique diante das atitude e 

, esta possibilidade, pois, devendo seguir o Estatuto do Servidor 

m público e ao tomar 

lo a pessoa da qual está subordinada, ou seja, sua 

, mas, em vez disso, comunicou o fato a um vereador o qual não tem função de executar e 

sim a de fiscalizar e se necessário denunciar. Requer que a atitude da servidora seja revista 

para que fatos desta natureza não ocorram, e ainda, verifique se a 

, porque no entendimento do 

, o mesmo verificou que o servidor deve zelar 

. Esclareceu que faz este pedido visto que a denúncia referente a 

Participa deste requerimento o vereador Aparecido 

foi feito ofício dos vereadores Amaral, Ernane, Evair e Fernando ao 

deputado Cássio Soares agradecendo a indicação do município através de emenda parlamentar 

dos terrenos do loteamento 

Lembrando que a COPASA se comprometeu a instalar a água no local e com 

restando apenas a ser realizada a parte de 

. O Presidente relatou que é muito bom que tenha vindo verba 

aos trabalhos do loteamento, o que ocorre gradativamente e 

O vereador Evair disse que isso é muito 

bom, que independente de quem seja o prefeito e o deputado, o que vale é beneficiar as pessoas que 

o vereador Ernane Dias informou que a chave disjuntora foi instalada no 

foi feito requerimento do 

requerendo seja fechada parte do Estádio Tio Veio localizada na Rua 

or Márcio, caso o executivo 

não possua condições de fechar o local com a construção de muro, que seja usada tele ou 

alambrado e com isso feche os demais locais do Estádio que se encontram na mesma situação.O 

e corrente no portão do campo 
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localizado em frente à Rua Prefeito Lázaro Marques os quais foram estourados

postagem do cidadão Eduardo Prado em rede social, o qual se inscreveu para falar nesta reunião, 

porém, por algum motivo não compareceu. Relatou que

ocorrida em sua residência o que deixa o cidadão muito preocupado. Que a postagem pede ajuda 

porque não basta só o policiamento, porque a cidade 

ideias do que poderia ser feito visando resolver a situação

o assunto à Câmara. Após discussões 

a busca de parceria junto as pre

visando a construção de uma base da polícia militar

a maior segurança dos moradores do Morro do Ferro, visto os enormes riscos corridos pelos 

mesmos uma vez que residem as margens da MG 050 o que traz ainda mais riscos aos 

mesmos.Em seguida o vereador Aparecido Amaral 

policlínica municipal, visto que nos últimos dois fins de semana ocorreram dois acidentes, um 

deles com sua filha, a qual foi muito bem atendida pelo Doutor Ralph 

Cláudia e Tianinha. Parabeniza todos os profissionais que estavam trabalhando naquele 

momento inclusive motorista, pois, o atendimento foi compreensivo, justo e rápido

deste ofício os vereadores Evair e Fernando

secretária de saúde para que seja verificada a possibilidade da volta dos exames de raio

fins de semana e feriados, pois, de acordo com os próp

quando há necessidade o médico precisa transferir para Passos e as vezes demora muito.

a postagem do Sr. Eduardo Prado o vereador Amaral informou que a residência deste cidadão foi 

assaltada era uma hora da tarde e esta já foi a quarta vez que isso ocorre. 

local para conversarem e ver o que 

pelo vereador Amaral que na mesma semana foram roubados dois veículos na MG 050 

igrejinha para a entrada da empresa Morro Azul

Ernane se o mesmo tem conhecimento se no Campo Beira Rio também foi feita instalação de chave 

disjuntora, bem como, a poda da grama, pois, de aco

instalação o serviço de poda da grama irá ficar perdido igual do Estádio Tio Veio

vereador Ernane que o mesmo fez este questionamento ao servidor Renato Souza, eletricista, tendo 

sido respondido, que não havia outra chave para ser instalada no Campo Beira Rio

o local necessitava da instalação. O vereador Ernane disse que passou pelo local e observou que está 
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Rua Prefeito Lázaro Marques os quais foram estourados. Em seguida falou sobre 

postagem do cidadão Eduardo Prado em rede social, o qual se inscreveu para falar nesta reunião, 

por algum motivo não compareceu. Relatou que a postagem fala sobre 

o que deixa o cidadão muito preocupado. Que a postagem pede ajuda 

ó o policiamento, porque a cidade também precisa ser cuidada.

ideias do que poderia ser feito visando resolver a situação, tendo o vereador dito ao mesmo que traria 

. Após discussões foi feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo 

a busca de parceria junto as prefeituras de São Sebastião do Paraíso, Itaú de Minas e Pratápolis, 

visando a construção de uma base da polícia militar no local conhecido como Três Fontes,

a maior segurança dos moradores do Morro do Ferro, visto os enormes riscos corridos pelos 

uma vez que residem as margens da MG 050 o que traz ainda mais riscos aos 

o vereador Aparecido Amaral fez ofício parabenizando a equipe da 

, visto que nos últimos dois fins de semana ocorreram dois acidentes, um 

, a qual foi muito bem atendida pelo Doutor Ralph 

. Parabeniza todos os profissionais que estavam trabalhando naquele 

, pois, o atendimento foi compreensivo, justo e rápido

deste ofício os vereadores Evair e Fernando.  Continuando foi feito requerimento do Plenário à 

secretária de saúde para que seja verificada a possibilidade da volta dos exames de raio

fins de semana e feriados, pois, de acordo com os próprios médicos este exame faz falta

quando há necessidade o médico precisa transferir para Passos e as vezes demora muito.

a postagem do Sr. Eduardo Prado o vereador Amaral informou que a residência deste cidadão foi 

e esta já foi a quarta vez que isso ocorre. Disse que foi chamado no 

local para conversarem e ver o que poderia ser feito junto ao município de Pratápolis. 

pelo vereador Amaral que na mesma semana foram roubados dois veículos na MG 050 

igrejinha para a entrada da empresa Morro Azul. Após o vereador Wilson Pereira questionou ao colega 

Ernane se o mesmo tem conhecimento se no Campo Beira Rio também foi feita instalação de chave 

, bem como, a poda da grama, pois, de acordo com o vereador Wilson se não fizeram a 

instalação o serviço de poda da grama irá ficar perdido igual do Estádio Tio Veio

vereador Ernane que o mesmo fez este questionamento ao servidor Renato Souza, eletricista, tendo 

que não havia outra chave para ser instalada no Campo Beira Rio

o local necessitava da instalação. O vereador Ernane disse que passou pelo local e observou que está 
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. Em seguida falou sobre 

postagem do cidadão Eduardo Prado em rede social, o qual se inscreveu para falar nesta reunião, 

postagem fala sobre a invasão de bandidos 

o que deixa o cidadão muito preocupado. Que a postagem pede ajuda 

dada. O cidadão solicitou 

, tendo o vereador dito ao mesmo que traria 

foi feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo 

feituras de São Sebastião do Paraíso, Itaú de Minas e Pratápolis, 

no local conhecido como Três Fontes, para 

a maior segurança dos moradores do Morro do Ferro, visto os enormes riscos corridos pelos 

uma vez que residem as margens da MG 050 o que traz ainda mais riscos aos 

fez ofício parabenizando a equipe da 

, visto que nos últimos dois fins de semana ocorreram dois acidentes, um 

, a qual foi muito bem atendida pelo Doutor Ralph e pelas enfermeiras 

. Parabeniza todos os profissionais que estavam trabalhando naquele 

, pois, o atendimento foi compreensivo, justo e rápido. Participa 

foi feito requerimento do Plenário à 

secretária de saúde para que seja verificada a possibilidade da volta dos exames de raio-x aos 

rios médicos este exame faz falta, pois, 

quando há necessidade o médico precisa transferir para Passos e as vezes demora muito.Sobre 

a postagem do Sr. Eduardo Prado o vereador Amaral informou que a residência deste cidadão foi 

Disse que foi chamado no 

poderia ser feito junto ao município de Pratápolis. Informado ainda 

pelo vereador Amaral que na mesma semana foram roubados dois veículos na MG 050 próximo da 

. Após o vereador Wilson Pereira questionou ao colega 

Ernane se o mesmo tem conhecimento se no Campo Beira Rio também foi feita instalação de chave 

rdo com o vereador Wilson se não fizeram a 

instalação o serviço de poda da grama irá ficar perdido igual do Estádio Tio Veio. Respondido pelo 

vereador Ernane que o mesmo fez este questionamento ao servidor Renato Souza, eletricista, tendo 

que não havia outra chave para ser instalada no Campo Beira Rio, porém, já sabia que 

o local necessitava da instalação. O vereador Ernane disse que passou pelo local e observou que está 
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bastante desleixado. Disse que foi o vereador Wilson ter tocado no ass

Estádio Tio Veio em mãos para ajudar os garotos que jogavam 

Sr. Itamar, encarregado de serviços gerais, solicitado ao Sr. Donizete conhecido como Guerito

pegasse a chave junto ao vereador, dizendo que o mesmo não poderia 

disse não entender o fato porque o Sr. Donizete não é servidor da prefeitura

tomar conta do campo, tendo o Sr. Donizete informado ainda ao vereador que 

como “Teba” já não é mais o responsável por cuidar do campo

encarregado, Sr. Itamar, o qual informou que o referido servidor não cuida mais de campos 

é serviços gerais. O vereador Ernane informou que d

o vereador não tem condição de cuidar de dois campos

vereadores Ernane e Wilson ao executivo requerendo informações se o encarregado de 

serviços gerais, Sr. Itamar Francisco 

“Teba” das funções de cuidar dos campos de futebol

outro servidor para desempenhar as referidas funções, visando não perder os campos de 

futebol da cidade. Com a palavra o vereador Wilson Pereira relatou que há oito meses

também tinha em mãos a chave do

tirando o acesso do vereador, tendo o mesmo que esperar tal servidor abrir o campo, o que para o 

vereador é um absurdo, tendo em vista, também ser funcionário

disjuntora disse que viu junto ao eletricista, que houve mal entendido porque solicitou em 

requerimento tal instalação e em momento algum pediu 

eletricista, porém, esta solicitação foi junto do requerimento e o eletricista

opinião do vereador Wilson se não achou bom é porque 

discriminação, pois, a instalação de chave no Campo Beira Rio fica em torno de quarenta reais e o 

serviço realizado no Estádio Tio Veio foi bem 

para instalação de chave disjuntora no Campo Beiro Rio

polícia civil parabenizando pela ótima atuação

de seu irmão, Vander Junior, ocorrido recentemente. 

estão presos cinco cidadãos. Após acordo o ofício foi elaborado em nome do Plenário. 

pedido de abertura de CEI, o vereador Wilson disse que concorda, pois, se houver irregularidade 

ser apurada. Sugeriu que o assunto fosse levado direto ao Ministério Público, visto a situação em que 

se encontra o município, pois, a abertura de CPI custa alto valor e o prejuízo q
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. Disse que foi o vereador Wilson ter tocado no assunto, pois, possuía a chave do 

Estádio Tio Veio em mãos para ajudar os garotos que jogavam futebol no local aos domingos, 

Sr. Itamar, encarregado de serviços gerais, solicitado ao Sr. Donizete conhecido como Guerito

reador, dizendo que o mesmo não poderia ficar com a chave

disse não entender o fato porque o Sr. Donizete não é servidor da prefeitura e não recebe para poder 

tomar conta do campo, tendo o Sr. Donizete informado ainda ao vereador que 

como “Teba” já não é mais o responsável por cuidar do campo e que isso foi dito pelo próprio 

encarregado, Sr. Itamar, o qual informou que o referido servidor não cuida mais de campos 

é serviços gerais. O vereador Ernane informou que desta forma os dois campos serão perdidos 

o vereador não tem condição de cuidar de dois campos. Ao final foi feito requerimento dos 

vereadores Ernane e Wilson ao executivo requerendo informações se o encarregado de 

serviços gerais, Sr. Itamar Francisco se realmente foi retirado o servidor conhecido como 

“Teba” das funções de cuidar dos campos de futebol. Em caso afirmativo, requer seja designado 

outro servidor para desempenhar as referidas funções, visando não perder os campos de 

Com a palavra o vereador Wilson Pereira relatou que há oito meses

do campo, e segundo o servidor “Teba”, os cadeados foram trocados

tirando o acesso do vereador, tendo o mesmo que esperar tal servidor abrir o campo, o que para o 

vereador é um absurdo, tendo em vista, também ser funcionário. Sobre a instalação de chave 

juntora disse que viu junto ao eletricista, que houve mal entendido porque solicitou em 

tal instalação e em momento algum pediu informações das horas trabalhadas do 

, porém, esta solicitação foi junto do requerimento e o eletricista não achou bom, mas, na 

opinião do vereador Wilson se não achou bom é porque deve. Disse achar que está havendo 

discriminação, pois, a instalação de chave no Campo Beira Rio fica em torno de quarenta reais e o 

serviço realizado no Estádio Tio Veio foi bem maior. O vereador Wilson reiterou requerimento 

para instalação de chave disjuntora no Campo Beiro Rio. Fez também ofício a polícia militar e 

parabenizando pela ótima atuação e pelo empenho em solucionar o caso da morte 

de seu irmão, Vander Junior, ocorrido recentemente. Tendo o vereador informado que hoje 

Após acordo o ofício foi elaborado em nome do Plenário. 

o vereador Wilson disse que concorda, pois, se houver irregularidade 

ser apurada. Sugeriu que o assunto fosse levado direto ao Ministério Público, visto a situação em que 

se encontra o município, pois, a abertura de CPI custa alto valor e o prejuízo q
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unto, pois, possuía a chave do 

no local aos domingos, tendo o 

Sr. Itamar, encarregado de serviços gerais, solicitado ao Sr. Donizete conhecido como Guerito, que 

ficar com a chave. O vereador 

e não recebe para poder 

tomar conta do campo, tendo o Sr. Donizete informado ainda ao vereador que o servidor conhecido 

e que isso foi dito pelo próprio 

encarregado, Sr. Itamar, o qual informou que o referido servidor não cuida mais de campos porque ele 

esta forma os dois campos serão perdidos porque 

foi feito requerimento dos 

vereadores Ernane e Wilson ao executivo requerendo informações se o encarregado de 

o servidor conhecido como 

caso afirmativo, requer seja designado 

outro servidor para desempenhar as referidas funções, visando não perder os campos de 

Com a palavra o vereador Wilson Pereira relatou que há oito meses, este vereador 

o servidor “Teba”, os cadeados foram trocados, 

tirando o acesso do vereador, tendo o mesmo que esperar tal servidor abrir o campo, o que para o 

. Sobre a instalação de chave 

juntora disse que viu junto ao eletricista, que houve mal entendido porque solicitou em 

informações das horas trabalhadas do 

não achou bom, mas, na 

deve. Disse achar que está havendo 

discriminação, pois, a instalação de chave no Campo Beira Rio fica em torno de quarenta reais e o 

O vereador Wilson reiterou requerimento 

. Fez também ofício a polícia militar e 

e pelo empenho em solucionar o caso da morte 

Tendo o vereador informado que hoje 

Após acordo o ofício foi elaborado em nome do Plenário. Quanto ao 

o vereador Wilson disse que concorda, pois, se houver irregularidade deve 

ser apurada. Sugeriu que o assunto fosse levado direto ao Ministério Público, visto a situação em que 

se encontra o município, pois, a abertura de CPI custa alto valor e o prejuízo que talvez venha a ser 
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apontado, seria menor que o valor gasto. 

assessor jurídico, esta abertura for encarecer, poderão então, levar ao Ministério Público

que o município está sendo prejudica

encontra em situação pior do que à época em que foi solicitada a reforma. 

em levar o problema direto ao MP porque inclusive alguns documentos solicitados estão falhos

ideia da abertura de CPI foi justamente por desrespeito

Câmara e também porque muitos envolvidos 

Evair que devem analisar e se realmente o custo for alto, 

problema direto ao MP sem que haja 

Queiroz fez requerimento ao executivo requerendo seja designado técnico 

manutenção dos canais abertos de televisão de Fortaleza

vereador Márcio Andrade. Lembrado pelo vereador Adenilson que o colega Fernando fazia este 

serviço voluntariamente e teve motivos para deixar de fazer 

para atender a população que tem acesso somente neste tipo de canal

recebeu reclamações sobre o assunto, que entrou em contato com o vereador Fernando tendo sido 

informado que quem estava tomando conta deste serviço era o servidor Luerci, 

analisar. Esclarecido pelo vereador Fern

redes sociais, tendo sido motivo de chacotas

segredos, é simples, inclusive passou para o funcionário Luerci

problema com o nobreak que não está segurando a energia 

por isso estão vendo a possibilidade da compra do referido aparelho com mais potência. Sobre a 

abertura de CPI o vereador Adenilson disse que nada mais justo, c

seja apurado se tiver trazido danos

público a mesma tem que se responsabilizar 

que seja real e verdadeiro. Que o custo é menor caso o assunto siga direto para o MP, mas, conforme 

dito, irão primeiro esperar parecer do assessor. 

pauta na próxima reunião, lembrou de requerimento elaborado neste sentido e disse que aguardará a 

votação do referido projeto. Continuando o vereador Adenilson disse ter recebido resposta de 

requerimento de sua autoria para a

que o mesmo requereu, que é seu dever e o que tem que fazer. 

representante do povo, em momento algum 
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seria menor que o valor gasto. Dito pelo vereador Fernando que se

esta abertura for encarecer, poderão então, levar ao Ministério Público

que o município está sendo prejudicadoporque esta Casa foi reformada há pouco mais de um ano

encontra em situação pior do que à época em que foi solicitada a reforma. E ainda, é também de acordo 

em levar o problema direto ao MP porque inclusive alguns documentos solicitados estão falhos

foi justamente por desrespeito dos prazos da entrega de documentos

Câmara e também porque muitos envolvidos deixaram de comparecer em reunião

devem analisar e se realmente o custo for alto, poderão ver a formalegal se podem 

problema direto ao MP sem que haja a CPI, visando economizar. Em seguida o vereador Adenilson 

fez requerimento ao executivo requerendo seja designado técnico 

manutenção dos canais abertos de televisão de Fortaleza. Faz parte deste requerimento o 

. Lembrado pelo vereador Adenilson que o colega Fernando fazia este 

e teve motivos para deixar de fazer o mesmo. Que devem ver junto a prefeita 

atender a população que tem acesso somente neste tipo de canal.  O vereador Márcio disse que 

recebeu reclamações sobre o assunto, que entrou em contato com o vereador Fernando tendo sido 

informado que quem estava tomando conta deste serviço era o servidor Luerci, 

Esclarecido pelo vereador Fernando que todos viram o que ocorreu nesta Casa e também nas 

, tendo sido motivo de chacotas. Disse que para manusear o aparelho não há muitos 

, é simples, inclusive passou para o funcionário Luerci o qual aprendeu, porém, estão tendo 

que não está segurando a energia quando ocorre pique a mais de meia hora e 

por isso estão vendo a possibilidade da compra do referido aparelho com mais potência. Sobre a 

abertura de CPI o vereador Adenilson disse que nada mais justo, caso tenha havido algo irregular, que 

apurado se tiver trazido danos ao município. Disse que quando a empresa presta serviço em órgão 

público a mesma tem que se responsabilizar por cinco anos, e então, nada mais justo do que buscar o 

. Que o custo é menor caso o assunto siga direto para o MP, mas, conforme 

dito, irão primeiro esperar parecer do assessor. Quanto ao projeto de subsídio que será colocado em 

lembrou de requerimento elaborado neste sentido e disse que aguardará a 

votação do referido projeto. Continuando o vereador Adenilson disse ter recebido resposta de 

de sua autoria para a secretaria de saúde,na qual parece que estão tentando 

que o mesmo requereu, que é seu dever e o que tem que fazer. Enfatizou que como vereador, 

representante do povo, em momento algum falou que o médico e as enfermeiras plantonistas
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Dito pelo vereador Fernando que se após verificado pelo 

esta abertura for encarecer, poderão então, levar ao Ministério Público porque vê 

porque esta Casa foi reformada há pouco mais de um anoe se 

E ainda, é também de acordo 

em levar o problema direto ao MP porque inclusive alguns documentos solicitados estão falhos. Que a 

dos prazos da entrega de documentos para a 

deixaram de comparecer em reunião. Dito pelo vereador 

poderão ver a formalegal se podem levar o 

o vereador Adenilson 

fez requerimento ao executivo requerendo seja designado técnico responsável pela 

Faz parte deste requerimento o 

. Lembrado pelo vereador Adenilson que o colega Fernando fazia este 

o mesmo. Que devem ver junto a prefeita 

O vereador Márcio disse que 

recebeu reclamações sobre o assunto, que entrou em contato com o vereador Fernando tendo sido 

informado que quem estava tomando conta deste serviço era o servidor Luerci, o qual ficou de 

ando que todos viram o que ocorreu nesta Casa e também nas 

. Disse que para manusear o aparelho não há muitos 

o qual aprendeu, porém, estão tendo 

quando ocorre pique a mais de meia hora e 

por isso estão vendo a possibilidade da compra do referido aparelho com mais potência. Sobre a 

aso tenha havido algo irregular, que 

. Disse que quando a empresa presta serviço em órgão 

, e então, nada mais justo do que buscar o 

. Que o custo é menor caso o assunto siga direto para o MP, mas, conforme 

Quanto ao projeto de subsídio que será colocado em 

lembrou de requerimento elaborado neste sentido e disse que aguardará a 

votação do referido projeto. Continuando o vereador Adenilson disse ter recebido resposta de 

,na qual parece que estão tentando inverter o 

Enfatizou que como vereador, 

falou que o médico e as enfermeiras plantonistas estavam 
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errados ao acompanhar paciente até a Santa Casa

vereador Adenilson a todos os profissionais plantonistas daquele dia, parabenizando pela 

excelente atuação. Esclareceu que apenas disse que 

ocorresse outra emergência o local estaria desprovido de profissional para o atendimento

os profissionais plantonistas do dia são bons, tem amizade com todos 

plantonistas do dia do ocorrido, mas, também de todos os funcionários

procuram ajudar a comunidade. Em seguida comentou que também obteve resposta do executivo de 

requerimento de sua autoria, o qual fala sobre acidente ocorrido com caminhão da prefeitura 

envolvendo motorista. Esclareceu que falou 

acidente em outro local. Que na verdade 

bebida alcoólica e neste dia não foi o dia que polícia fez o boletim de ocorrência, e está falando foi

acidente ocorrido próximo do Sr. Zizico

solicitando novamente as informações e relatando que o dia citado foi o do acidente próximo 

da propriedade do Sr. Zizico

requerimento da COPASA sobre questão da água suja

há alguns dias.Disse que a resposta informa que as providências foram tomadas e o problema não 

ocorreria mais, porém, a resposta foi protocolizada dia 22/03 e 

ocorreu. Que não irá fazer requerimento porque conversou com o Roque funcionário 

Esclareceu que não está questionando 

devem então saber o que está ocasionando

água chegar às torneiras branca de cloro

causa para serem tomadas atitudes. 

disse que recebeu resposta do engenheiro, o 

permanecer como está, que o correto seria demolir e que a prefeitura já 

a reforma e que diante da situação o local permanecer

que quando falou sobre o encarregado de serviços gerais

assunto através do Sr. Donizete Guerito

recebido reclamação de que a máquina retroescavadeira é boa e está no tempo parada no alojamento

Relatou que o executivo não possui condições 

deveria ser guardada. Tendo o vere

serviços gerais. Também assina este requerimento o
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errados ao acompanhar paciente até a Santa Casa e salvar uma vida. Tendo sido feito ofício do 

a todos os profissionais plantonistas daquele dia, parabenizando pela 

. Esclareceu que apenas disse que deveria haver outra pessoa na policl

local estaria desprovido de profissional para o atendimento

os profissionais plantonistas do dia são bons, tem amizade com todos e sabe da dedicação não só dos 

plantonistas do dia do ocorrido, mas, também de todos os funcionários que mesmo com dificuldades 

Em seguida comentou que também obteve resposta do executivo de 

requerimento de sua autoria, o qual fala sobre acidente ocorrido com caminhão da prefeitura 

envolvendo motorista. Esclareceu que falou sobre um acidente e a resposta enviada foi sobre outro 

acidente em outro local. Que na verdade citou que o servidor supostamente poderia 

e neste dia não foi o dia que polícia fez o boletim de ocorrência, e está falando foi

próximo do Sr. Zizico. Tendo sido feito requerimento do vereador ao executivo 

solicitando novamente as informações e relatando que o dia citado foi o do acidente próximo 

da propriedade do Sr. Zizico. Após o vereador Márciocomentou que 

da COPASA sobre questão da água suja que estava saindo nas torneira

Disse que a resposta informa que as providências foram tomadas e o problema não 

ocorreria mais, porém, a resposta foi protocolizada dia 22/03 e dia 31/03 o problema novamente 

ocorreu. Que não irá fazer requerimento porque conversou com o Roque funcionário 

Esclareceu que não está questionando o trabalho da COPASA, que se o trabalho está sendo bem feito, 

devem então saber o que está ocasionando porque isso não acontecia, que anteriormente ocorria de a 

água chegar às torneiras branca de cloro e não suja como atualmente. Que então, pediu estudo de 

causa para serem tomadas atitudes. Quanto ao requerimento sobre o vestiário

disse que recebeu resposta do engenheiro, o qual informouque o local não tem condições de 

, que o correto seria demolir e que a prefeitura já está pleiteando

a reforma e que diante da situação o local permanecera fechados. Após o vereador Ernane esclareceu 

que quando falou sobre o encarregado de serviços gerais e a chave do campo

através do Sr. Donizete Guerito. Em aparte o vereador Aparecido Amaral

recebido reclamação de que a máquina retroescavadeira é boa e está no tempo parada no alojamento

Relatou que o executivo não possui condições financeira de consertar a mesma, então, a máquina 

Tendo o vereador feito requerimento neste sentido ao encarregado de 

serviços gerais. Também assina este requerimento os vereadores Márcio Andrade
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Tendo sido feito ofício do 

a todos os profissionais plantonistas daquele dia, parabenizando pela 

deveria haver outra pessoa na policlínica, pois, se 

local estaria desprovido de profissional para o atendimento. Falou que 

e sabe da dedicação não só dos 

que mesmo com dificuldades 

Em seguida comentou que também obteve resposta do executivo de 

requerimento de sua autoria, o qual fala sobre acidente ocorrido com caminhão da prefeitura 

sobre um acidente e a resposta enviada foi sobre outro 

citou que o servidor supostamente poderia ter feito uso de 

e neste dia não foi o dia que polícia fez o boletim de ocorrência, e está falando foi de 

Tendo sido feito requerimento do vereador ao executivo 

solicitando novamente as informações e relatando que o dia citado foi o do acidente próximo 

 recebeu resposta de 

torneiras das residências 

Disse que a resposta informa que as providências foram tomadas e o problema não 

dia 31/03 o problema novamente 

ocorreu. Que não irá fazer requerimento porque conversou com o Roque funcionário da COPASA. 

o trabalho da COPASA, que se o trabalho está sendo bem feito, 

, que anteriormente ocorria de a 

suja como atualmente. Que então, pediu estudo de 

Quanto ao requerimento sobre o vestiário do Estádio Tio Veio, 

que o local não tem condições de 

está pleiteando recursos para 

Após o vereador Ernane esclareceu 

e a chave do campo, foi porque soube do 

. Em aparte o vereador Aparecido Amaral informou ter 

recebido reclamação de que a máquina retroescavadeira é boa e está no tempo parada no alojamento. 

financeira de consertar a mesma, então, a máquina 

feito requerimento neste sentido ao encarregado de 

Márcio Andrade, Fernando 
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Pereira, Jurubel Reis, Adenilson 

tribuna o Sr. Alexander José dos Santos

para no dia 10/04 das 09:00 às 10:00 horas da manhã

pastor presidente que vem de Nova Iorque

ministério em Passos e Fortaleza. 

famílias do município. Relatou que a crise financeira

podem para ajudar. Solicitou a presença dos vereadores no culto e disse que todos os moradores do 

município serão abençoados. O Presidente disse que a Câmara fica lisonjeada com o convite

parabenizou o Sr. Alexander pelo trabalho que o mesmo desenvolve e pe

mesmo, enfatizando que só através da evangelização é que podemos ter um mundo melhor

oportunidade o vereador Evair parabenizou o Sr. Alexander por sua formatura 

recentemente. O vereador Márcio disse que o trabalho do Sr. Alexander e da igreja assembleia de Deus 

é muito importante, inclusive entrou em contato com a assistente social do município para verificar as 

famílias que realmente necessitam das cestas 

parabenizou pela ação.Não havendo mais assuntos a serem discutidos,

com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados

unanimidade.Em seguida convocou todos os vereadores para a 

abril, a realizar-se no dia 11, às 19:00 horas

foi lavrada a presente ata que após verificada e aprovada, será ass
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lson Queiroz. Antes de encerraro Presidente solicitou que fizesse uso da 

tribuna o Sr. Alexander José dos Santosda Igreja Assembleia de Deus o qual convidou os vereadores 

das 09:00 às 10:00 horas da manhã participar de culto especial

presidente que vem de Nova Iorque, tendo em vista comemorações de quatro anos do 

ministério em Passos e Fortaleza. Informou que serão entregues quarenta cestas básicas

famílias do município. Relatou que a crise financeira se espalha pelo Brasil, e que estão fazendo o que 

. Solicitou a presença dos vereadores no culto e disse que todos os moradores do 

. O Presidente disse que a Câmara fica lisonjeada com o convite

. Alexander pelo trabalho que o mesmo desenvolve e pediu a Deus que abençoe o 

mesmo, enfatizando que só através da evangelização é que podemos ter um mundo melhor

oportunidade o vereador Evair parabenizou o Sr. Alexander por sua formatura 

O vereador Márcio disse que o trabalho do Sr. Alexander e da igreja assembleia de Deus 

é muito importante, inclusive entrou em contato com a assistente social do município para verificar as 

famílias que realmente necessitam das cestas básicas. O vereador Wilson agradeceu pelo convite e 

havendo mais assuntos a serem discutidos, passou

com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião

Em seguida convocou todos os vereadores para a segunda reunião ordinár

às 19:00 horas. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar 

foi lavrada a presente ata que após verificada e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
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Antes de encerraro Presidente solicitou que fizesse uso da 

da Igreja Assembleia de Deus o qual convidou os vereadores 

culto especial juntamente do 

, tendo em vista comemorações de quatro anos do 

cestas básicas para algumas 

se espalha pelo Brasil, e que estão fazendo o que 

. Solicitou a presença dos vereadores no culto e disse que todos os moradores do 

. O Presidente disse que a Câmara fica lisonjeada com o convite, 

diu a Deus que abençoe o 

mesmo, enfatizando que só através da evangelização é que podemos ter um mundo melhor. Na 

oportunidade o vereador Evair parabenizou o Sr. Alexander por sua formatura em direito ocorrida 

O vereador Márcio disse que o trabalho do Sr. Alexander e da igreja assembleia de Deus 

é muito importante, inclusive entrou em contato com a assistente social do município para verificar as 

. O vereador Wilson agradeceu pelo convite e 

passou-se a ORDEM DO DIA 

nesta reunião, aprovados por 

reunião ordinária do mês de 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar 

inada pelos vereadores presentes. 


