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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

dia 16, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

chamada, estavam presentes todos os vereadores. 

por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE

16/16 que "Dispõe sobre a alteração do art. 31, seus parágrafos e incisos da  Lei nº 802/2006 que 

reestrutura o regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza de Minas 

dá outras providências correlatas". Não havendo mais matérias no 

GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra 

em pauta, que foram anteriormente discutidos no plenarinho. 

em nome do Plenário solicitando se possível fazer encascalhamento próximo a residência do Senhor 

Eduardo, sentido bairro perobas, e próximo a propriedade do Senhor Jairo Ferreira, 

pontos que forem necessários. Em seguida o Vereador Wilson Pereira

trâmite. Solicitou ao vereador Adenilson fazer parte do requerimento, relatando a grande necessidade de 

encascalhamento nas estradas mencionadas acima, pois os veículos estão encontrando

para transitar nesses locais,  devido as más condições as quais se encontram as vias

Aparecido Amaral, disse ser favorável aos projetos em trâmite e

do requerimento e também salientou que existem vários pontos críticos

Em seguida o vereador Ernane Dias

executivo, para fazer manutenção nas lâmpadas dos postes , na rua 

Senhor Gilson, porém o vereador Fernando Pereira esclareceu 

dar início amanhã, e existem varias ou

o requerimento.   Após o vereador Evair Pereira

fez ofício ao Senhor Odacir Queiroz, relatando que talvez tal ofí

IMPRESFORT,  solicitando informações da situação do Dr. Joel  Borg

anterior com a IMPRESFORT,  se esta

comissionado, efetivo, enfim com qual cargo ele foi aposentado e qual valor de seu vencimento.

seguida o vereador Fernando Pereira

oportunidade, disse aguardar os projetos para serem votados. 

favorável aos projetos em trâmite, e solicitou ao vereador Adenilson fazer parte de reque

que já havia sido procurado para pedir melhorias nas estradas rurais, tendo o vereador Ernane sugerido que 

o requerimento fosse feito em nome do Plenário, sendo acatada por todos sugestão.

sugeriu que ao invés da patrol, fazer encascalhamento, usar a retro, porque próximo ao local já se consegue 

materiais para manutenção das mesmas. O vereador Fernando relatou que existem outros pontos críticos 

nas estradas rurais do município, sugeriu que fossem feitas vistorias, para de
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, realizada às

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.

estavam presentes todos os vereadores. Após verificação a ata da reunião anterior

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitur

alteração do art. 31, seus parágrafos e incisos da  Lei nº 802/2006 que 

reestrutura o regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza de Minas 

". Não havendo mais matérias no pequeno exped

Com a palavra o vereador Adenilson Queiroz comentou ser favorável aos projetos 

que foram anteriormente discutidos no plenarinho. Em seguida fez Requerimento ao executivo  

em nome do Plenário solicitando se possível fazer encascalhamento próximo a residência do Senhor 

Eduardo, sentido bairro perobas, e próximo a propriedade do Senhor Jairo Ferreira, 

seguida o Vereador Wilson Pereira disse ser 

. Solicitou ao vereador Adenilson fazer parte do requerimento, relatando a grande necessidade de 

scalhamento nas estradas mencionadas acima, pois os veículos estão encontrando

devido as más condições as quais se encontram as vias

rável aos projetos em trâmite e Solicitou ao vereador Adenilson, partic

também salientou que existem vários pontos críticos nas estradas 

Em seguida o vereador Ernane Dias, disse ser favorável aos projetos em pauta. Solicitou 

manutenção nas lâmpadas dos postes , na rua Lazaro Marques

or Fernando Pereira esclareceu que a manutenção já está programada para 

dar início amanhã, e existem varias outras lâmpadas a serem trocadas com isso vereador Ernane dispensou

Após o vereador Evair Pereira disse ser favorável aos projetos em trâmite, 

fez ofício ao Senhor Odacir Queiroz, relatando que talvez tal ofício até possa gerar economia a 

MPRESFORT,  solicitando informações da situação do Dr. Joel  Borges, procurador jurídico na gestão 

erior com a IMPRESFORT,  se esta aposentado, como foi feita essa aposentadoria, se foi como 

enfim com qual cargo ele foi aposentado e qual valor de seu vencimento.

Pereira, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por m

dar os projetos para serem votados. Após o vereador Gabriel Queiroz

favorável aos projetos em trâmite, e solicitou ao vereador Adenilson fazer parte de reque

que já havia sido procurado para pedir melhorias nas estradas rurais, tendo o vereador Ernane sugerido que 

o requerimento fosse feito em nome do Plenário, sendo acatada por todos sugestão.

fazer encascalhamento, usar a retro, porque próximo ao local já se consegue 

materiais para manutenção das mesmas. O vereador Fernando relatou que existem outros pontos críticos 

nas estradas rurais do município, sugeriu que fossem feitas vistorias, para devida manutenção
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião anterior, foi aprovada 

com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei  nº 

alteração do art. 31, seus parágrafos e incisos da  Lei nº 802/2006 que 

reestrutura o regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza de Minas  e 

pequeno expediente, passou-se ao 

comentou ser favorável aos projetos 

fez Requerimento ao executivo  

em nome do Plenário solicitando se possível fazer encascalhamento próximo a residência do Senhor 

Eduardo, sentido bairro perobas, e próximo a propriedade do Senhor Jairo Ferreira, e em outros 

 favorável aos projetos em 

. Solicitou ao vereador Adenilson fazer parte do requerimento, relatando a grande necessidade de 

scalhamento nas estradas mencionadas acima, pois os veículos estão encontrando grande dificuldades 

devido as más condições as quais se encontram as vias rurais. Após o vereador 

olicitou ao vereador Adenilson, participar 

nas estradas rurais do município. 

projetos em pauta. Solicitou requerimento ao 

Marques, em frente residência do 

que a manutenção já está programada para 

tras lâmpadas a serem trocadas com isso vereador Ernane dispensou 

disse ser favorável aos projetos em trâmite,  o vereador 

cio até possa gerar economia a 

es, procurador jurídico na gestão 

aposentadoria, se foi como 

enfim com qual cargo ele foi aposentado e qual valor de seu vencimento.  Em 

, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais essa 

Após o vereador Gabriel Queiroz , disse ser 

favorável aos projetos em trâmite, e solicitou ao vereador Adenilson fazer parte de requerimento, relatando 

que já havia sido procurado para pedir melhorias nas estradas rurais, tendo o vereador Ernane sugerido que 

o requerimento fosse feito em nome do Plenário, sendo acatada por todos sugestão. O vereador Evair 

fazer encascalhamento, usar a retro, porque próximo ao local já se consegue 

materiais para manutenção das mesmas. O vereador Fernando relatou que existem outros pontos críticos 

vida manutenção, pois existe 
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alguns pontos  no bairro areias com valetas, podendo causar até acidentes. 

Domingues, relatou que tem recebido varias reclamações d

acumulo de lixo, que a coleta não está sendo feita, em função de tal

que seja feita a coleta na zona rural

devido ao caminhão estar quebrado, e também aos feriados, porém o vereador Márcio salientou

reclamação tem sido constante, e não só devido ao feriado, e a respeito do caminhão quebrado, que devem 

ser tomadas medidas paliativas, como próprio trator

os dois projetos em trâmite o vereador Márcio disse favorável, pois estão em acordo com a Constituição 

Federal, é direito adquirido, querendo ou não os vereadores

adequando a legislação, disse  em seu entendimento seria bom o relatório do impacto orçamentário

acompanhar o projeto, porém, segundo procurador jurídico não tem necessidade

ser não ser contra, que tem que adequar o mesmo, a real

município, direito é direito, ser deficiente é questão divina, não por opção, que as vezes pode ser deficiente 

por acidente ou de nascença, a lei ampara os mesmos. O vereador Ernane Dias, relat

segurança no município, conforme esteve conversando com o Presidente, fez ofício a todos deputados

obtiveram votos no município, solicitando

cidade, monitorando a entrada e saída de ve

vereador, que não demoraram para tal iniciativa, devido dificuldades financeiras as quais o município vem 

enfrentando,  mas porém, antes deve ser feito levantame

das câmeras vão custar ao município, disse não saber se o próprio engenheiro do município tem condições 

de fazer tal levantamento,  para poderem cobrarem, as referidas câmeras, que talvez essa será uma questão a 

ser discutida na próxima gestão, que o prefeito, 

nessa questão, porém devem ter embasamento financeiro, um projeto detalhado

que forma será integrado a polícia militar. Após tal análise

não vão sanar o problema, mas, vão inibir 

propôs a instalação de câmeras em Fortaleza, porém

alguns projetos governamentais, mas se enquadram apenas

Presidente disse que talvez fosse possível um projeto municipal de fundo próprio.

que conversou com o   Senhor Ronaldo Resende, o 

Polícia Militar se fossem câmeras de altíssima resolução, pois, a má qualidade das imagens, poderia 

atrapalhar o trabalho da polícia, seria álibis fáceis para advogados contestar as imagens, disse que a

não quer assumir tal responsabilidade. Enfatizou

instalação de duas câmeras e redutores de velocidades nas entradas

valia na segurança do município, pois o
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com valetas, podendo causar até acidentes. Em seguida o Vereador Márcio

, relatou que tem recebido varias reclamações de moradores da zona rural, sobre o grande 

acumulo de lixo, que a coleta não está sendo feita, em função de tal, fez requerimento ao executivo, para 

ja feita a coleta na zona rural. O vereador Fernando relatou que a coleta não estava sendo feita 

uebrado, e também aos feriados, porém o vereador Márcio salientou

reclamação tem sido constante, e não só devido ao feriado, e a respeito do caminhão quebrado, que devem 

como próprio trator para retirada do lixo, nos locais mais próximos

os dois projetos em trâmite o vereador Márcio disse favorável, pois estão em acordo com a Constituição 

Federal, é direito adquirido, querendo ou não os vereadores a lei já foi  aprovada, que estão apenas 

uando a legislação, disse  em seu entendimento seria bom o relatório do impacto orçamentário

acompanhar o projeto, porém, segundo procurador jurídico não tem necessidade

ser não ser contra, que tem que adequar o mesmo, a realidade, independente de gerar ônus ou não ao 

município, direito é direito, ser deficiente é questão divina, não por opção, que as vezes pode ser deficiente 

por acidente ou de nascença, a lei ampara os mesmos. O vereador Ernane Dias, relat

o município, conforme esteve conversando com o Presidente, fez ofício a todos deputados

, solicitando 04 câmeras de segurança, para instalar nos pontos estratégicos da 

, monitorando a entrada e saída de veículos. O presidente relatou que é louvável a iniciativa do 

que não demoraram para tal iniciativa, devido dificuldades financeiras as quais o município vem 

porém, antes deve ser feito levantamento dos custos das tais câmeras, qu

das câmeras vão custar ao município, disse não saber se o próprio engenheiro do município tem condições 

de fazer tal levantamento,  para poderem cobrarem, as referidas câmeras, que talvez essa será uma questão a 

estão, que o prefeito, vice- prefeito, e vereadores eleitos devem se empenhar 

nessa questão, porém devem ter embasamento financeiro, um projeto detalhado dos custos e benefícios, de 

que forma será integrado a polícia militar. Após tal análise apresentar aos senhores deputados

não vão sanar o problema, mas, vão inibir as atitudes dos vândalos. O vereador Evair relatou que já se 

meras em Fortaleza, porém, é necessário câmeras de altíssima qualidade, existem 

is, mas se enquadram apenas em cidades com maior número de habitantes.

Presidente disse que talvez fosse possível um projeto municipal de fundo próprio. O vereador Márcio relatou 

Senhor Ronaldo Resende, o qual deixou bem claro que só aceitaria parceria com a 

Polícia Militar se fossem câmeras de altíssima resolução, pois, a má qualidade das imagens, poderia 

atrapalhar o trabalho da polícia, seria álibis fáceis para advogados contestar as imagens, disse que a

abilidade. Enfatizou também que seria importantíssimo para o município a 

câmeras e redutores de velocidades nas entradas principais da cidade,  seriam de grande 

, pois os veículos teriam que diminuir a velocidade, sendo assim possível 
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Em seguida o Vereador Márcio 

moradores da zona rural, sobre o grande 

requerimento ao executivo, para 

que a coleta não estava sendo feita 

uebrado, e também aos feriados, porém o vereador Márcio salientou que as 

reclamação tem sido constante, e não só devido ao feriado, e a respeito do caminhão quebrado, que devem 

, nos locais mais próximos. Sobre 

os dois projetos em trâmite o vereador Márcio disse favorável, pois estão em acordo com a Constituição 

já foi  aprovada, que estão apenas 

uando a legislação, disse  em seu entendimento seria bom o relatório do impacto orçamentário, para 

acompanhar o projeto, porém, segundo procurador jurídico não tem necessidade, quanto ao projeto disse 

idade, independente de gerar ônus ou não ao 

município, direito é direito, ser deficiente é questão divina, não por opção, que as vezes pode ser deficiente 

por acidente ou de nascença, a lei ampara os mesmos. O vereador Ernane Dias, relatou que a respeito da 

o município, conforme esteve conversando com o Presidente, fez ofício a todos deputados que 

câmeras de segurança, para instalar nos pontos estratégicos da 

. O presidente relatou que é louvável a iniciativa do 

que não demoraram para tal iniciativa, devido dificuldades financeiras as quais o município vem 

nto dos custos das tais câmeras, quanto a instalação 

das câmeras vão custar ao município, disse não saber se o próprio engenheiro do município tem condições 

de fazer tal levantamento,  para poderem cobrarem, as referidas câmeras, que talvez essa será uma questão a 

prefeito, e vereadores eleitos devem se empenhar 

dos custos e benefícios, de 

apresentar aos senhores deputados. As câmeras 

as atitudes dos vândalos. O vereador Evair relatou que já se 

, é necessário câmeras de altíssima qualidade, existem 

cidades com maior número de habitantes. O 

O vereador Márcio relatou 

qual deixou bem claro que só aceitaria parceria com a 

Polícia Militar se fossem câmeras de altíssima resolução, pois, a má qualidade das imagens, poderia 

atrapalhar o trabalho da polícia, seria álibis fáceis para advogados contestar as imagens, disse que a polícia 

também que seria importantíssimo para o município a 

da cidade,  seriam de grande 

s veículos teriam que diminuir a velocidade, sendo assim possível 
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identificá-los. O vereador Márcio relatou que foi furtado caminhão do Senhor Túlio,

imagens de câmera de comércio , a polícia identificou o horário, e  carro que  apoiou ao

Continuando fez ofício em nome do plenário 

atuação na recuperação de veiculo furtado, foram

Márcio relatou que recebeu reclamação 

cidade, mas, não ligam na delegacia porque de nada adianta, então o vereador disse que questionou o 

cidadão se pelo menos  tinha tentado ligar, sendo o mesmo informado que não. Em seguida q

quantos polícias fazem parte do efetivo de Fortaleza, e se os mesmo

vereador Evair  disse que são sete, oito,

que  somente tem um policial de plant

chamadas e posteriormente sair, mas o policial tem muitas dificuldades, pois como o mesmo vai atender a 

ocorrência e dirigir, muitas vezes é preciso solicitar ajuda de outro policial, podendo haver uma demora em 

atender as ocorrências, mas fazem  ronda 24 horas. O

solicitem aos senhores deputados um helicóptero para atender toda região, pois, ajudaria muito 

vários furtos, devido à grande visibilidade. O vereador Evair questionou ao procurador Jurídico se a

instalação de câmeras através do município não tra

munícipes, respondido pelo procurador que teria que ser através de convênio com a polícia Militar, uma boa 

solução seria solicitar as câmeras através do CON

vereador Márcio sugeriu um convenio com a policia civil,  e o município instalar 

qualidade, comprar uma TV de 50 polegadas

local onde funcione 24 horas, por exemplo

custo ao município e deve ser bem analisado. 

se a ORDEM DO DIA: O presidente questionou aos colegas se o projeto de lei

dispõe sobre a regulamentação da concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada pelo 

regime próprio de previdência dos servidores púbicos do município de Fortaleza de Min

pela Lei nº 802/2006 e dá outras providências, será colocado em votação.

que dispõe sobre alteração do art. 31 e seus parágrafos e incisos  da lei nº 802/2006 que reestrutura o regime 

próprio de previdência dos servidores públicos do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências 

correlatas está liberado para votação, estando todos vereadores de acordo.O projeto de Lei complementar  nº 01/16 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em 

Lei nº 16/16, " Que dispõe sobre alteração do art.31, seus parágrafos e incisos da lei nº 802/2006 que reestrutura o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos de Fortaleza de Minas e dá out

colocado em votação  sendo aprovado por unanimidade na primeira votação, pois, o mesmo não veio em regime de 

urgência, na próxima reunião o projeto será colocado em segunda votação.
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los. O vereador Márcio relatou que foi furtado caminhão do Senhor Túlio,

, a polícia identificou o horário, e  carro que  apoiou ao

em nome do plenário parabenizando a polícia civil, e detetives pela excelente

atuação na recuperação de veiculo furtado, foram rápidos em reaver o veiculo. Em seguida o vereador 

relatou que recebeu reclamação de algumas pessoas, que as vezes vêem veículos diferentes na 

cidade, mas, não ligam na delegacia porque de nada adianta, então o vereador disse que questionou o 

tinha tentado ligar, sendo o mesmo informado que não. Em seguida q

quantos polícias fazem parte do efetivo de Fortaleza, e se os mesmos fazem ronda noturna, responden

oito, e que fazem sim a ronda noturna, o que as vezes 

somente tem um policial de plantão, sendo o mesmo orientado a ficar 

e posteriormente sair, mas o policial tem muitas dificuldades, pois como o mesmo vai atender a 

ocorrência e dirigir, muitas vezes é preciso solicitar ajuda de outro policial, podendo haver uma demora em 

atender as ocorrências, mas fazem  ronda 24 horas. O vereador Márcio sugeriu que os senhores vereadores 

solicitem aos senhores deputados um helicóptero para atender toda região, pois, ajudaria muito 

grande visibilidade. O vereador Evair questionou ao procurador Jurídico se a

instalação de câmeras através do município não traria alguns complicações devido à

, respondido pelo procurador que teria que ser através de convênio com a polícia Militar, uma boa 

solução seria solicitar as câmeras através do CONCEP, pois, é um órgão muito importante do

vereador Márcio sugeriu um convenio com a policia civil,  e o município instalar 

de 50 polegadas , fazer os redutores de velocidade , e instalar a central 

local onde funcione 24 horas, por exemplo, no hospital. O vereador Evair disse que tudo isso gera um alto 

custo ao município e deve ser bem analisado. Não havendo mais assuntos para o grande expediente 

questionou aos colegas se o projeto de lei Complementar nº 01/2016 que 

dispõe sobre a regulamentação da concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada pelo 

regime próprio de previdência dos servidores púbicos do município de Fortaleza de Min

pela Lei nº 802/2006 e dá outras providências, será colocado em votação. E também o projeto de Lei n

dispõe sobre alteração do art. 31 e seus parágrafos e incisos  da lei nº 802/2006 que reestrutura o regime 

ia dos servidores públicos do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências 

correlatas está liberado para votação, estando todos vereadores de acordo.O projeto de Lei complementar  nº 01/16 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em  seguida foi colocado em primeira votação o projeto de 

Lei nº 16/16, " Que dispõe sobre alteração do art.31, seus parágrafos e incisos da lei nº 802/2006 que reestrutura o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos de Fortaleza de Minas e dá out

colocado em votação  sendo aprovado por unanimidade na primeira votação, pois, o mesmo não veio em regime de 

urgência, na próxima reunião o projeto será colocado em segunda votação. Votação dos requerimentos 
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los. O vereador Márcio relatou que foi furtado caminhão do Senhor Túlio, em decorrência de 

, a polícia identificou o horário, e  carro que  apoiou ao furto do mesmo. 

parabenizando a polícia civil, e detetives pela excelente 

rápidos em reaver o veiculo. Em seguida o vereador 

vêem veículos diferentes na 

cidade, mas, não ligam na delegacia porque de nada adianta, então o vereador disse que questionou o 

tinha tentado ligar, sendo o mesmo informado que não. Em seguida questionou 

s fazem ronda noturna, respondendo,  o 

, o que as vezes o que dificulta, é 

ão, sendo o mesmo orientado a ficar no quartel para atender 

e posteriormente sair, mas o policial tem muitas dificuldades, pois como o mesmo vai atender a 

ocorrência e dirigir, muitas vezes é preciso solicitar ajuda de outro policial, podendo haver uma demora em 

vereador Márcio sugeriu que os senhores vereadores 

solicitem aos senhores deputados um helicóptero para atender toda região, pois, ajudaria muito elucidar 

grande visibilidade. O vereador Evair questionou ao procurador Jurídico se a 

ria alguns complicações devido à privacidade dos 

, respondido pelo procurador que teria que ser através de convênio com a polícia Militar, uma boa 

é um órgão muito importante do município. O 

vereador Márcio sugeriu um convenio com a policia civil,  e o município instalar oito câmeras de boa 

redutores de velocidade , e instalar a central em um 

que tudo isso gera um alto 

grande expediente passou-

Complementar nº 01/2016 que 

dispõe sobre a regulamentação da concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada pelo 

regime próprio de previdência dos servidores púbicos do município de Fortaleza de Minas reestruturado 

E também o projeto de Lei nº 16/16 

dispõe sobre alteração do art. 31 e seus parágrafos e incisos  da lei nº 802/2006 que reestrutura o regime 

ia dos servidores públicos do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências 

correlatas está liberado para votação, estando todos vereadores de acordo.O projeto de Lei complementar  nº 01/16 

seguida foi colocado em primeira votação o projeto de 

Lei nº 16/16, " Que dispõe sobre alteração do art.31, seus parágrafos e incisos da lei nº 802/2006 que reestrutura o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos de Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas, 

colocado em votação  sendo aprovado por unanimidade na primeira votação, pois, o mesmo não veio em regime de 

Votação dos requerimentos 



 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas

 

 

apresentados nesta reunião, foram aprovados por unanimidade.

ordinária do mês de novembro, a realizar

reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após 

vereadores presentes.   
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aprovados por unanimidade. O Presidente convoc

, a realizar-se no dia 21/11, 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 

 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 

4 

Presidente convoca para terceira reunião 

a mais a tratar foi encerrada a 

ovada será assinada pelos 


