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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRA

àsdezoito horasdo dia 21, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

de Minas.Feita a chamada estavam

instalou-se o PEQUENO EXPEDIENTE

pedido das Comissões,o engenheiro

Câmara, emitiu laudo, e será solicitado 

reparos necessários descritos no referido laudo. Enfatizou que será dado prazo de trinta dias

empresa e será encaminhada cópia do que está sendo feit

presidente da próxima gestão dará prosseguimento das atitudes necessárias

lembrou que ainda estão em trâ

imposto sobre serviço de qualquer natureza conforme disposto na Lei 

de 31/07/2003,e dá outras providências

para construção da sede da Igreja Assembléia de Deus 

Minas e dá outras providências;  e 3 

construção da sede da Igreja Assembléia de Deus 

outras providências. Comunicou

atendimento médico, apresentada pelos cidadãos Marcelo Donizete Dias e Michelle da Silva Netto.

Esclareceu que o executivo será oficializado sobre 

Saúde e Assistênciaque acompanhem o caso e verifiquem como está a 

EXPEDIENTE:Os vereadores Adenilson Queiroz

disseram que aguardariam as votações

elaborar requerimento nesta reunião. Respondido pelo Presidente que a reunião é exclusiva para 

votação dos projetos em pauta. Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião,

cumprimentou os presentes, e informou que irá aguardar a votação na or

Jurubel disse que chegaram a consenso inclusive com o executivo na questão dos valores 

sobre os projetos de cessão de lotes

isso não ocorreu, entrarão em vota

serão colocados em votação,visto que a

assunto. Relatou que algumas igrejas manifestaram o desinteresse pelo

acordo unânime, o Plenário apresentou Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 01 a 

qual suprime o artigo 33 do referido projeto de lei.Tendo o Presidente lembrado que este projeto terá 
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EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

vampresentes todos os vereadores.Não havendo ata 

PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: O Presidente i

ngenheiro, Danilo Garcia da Silva, responsável pela obra da reforma da 

será solicitado à empresa responsável através de notificação

no referido laudo. Enfatizou que será dado prazo de trinta dias

e será encaminhada cópia do que está sendo feito aos vereadores

te da próxima gestão dará prosseguimento das atitudes necessárias

âmite: 1 - Projeto de Lei complementar nº 01 que 

imposto sobre serviço de qualquer natureza conforme disposto na Lei Complementar Federal nº 116, 

2003,e dá outras providências; 2 - Projeto de Lei nº 23 concessão de uso de terreno urbano 

para construção da sede da Igreja Assembléia de Deus – Ministério –Visão Mundial de Fortaleza de 

;  e 3 - Projeto de Lei nº 24 concessão de uso de terreno urbano para 

construção da sede da Igreja Assembléia de Deus – Missões em Minas de Fortaleza de 

. Comunicou que estavam sobre as mesas, cópias de denúncia 

apresentada pelos cidadãos Marcelo Donizete Dias e Michelle da Silva Netto.

o executivo será oficializado sobre a denúncia e solicitou a Comissão de Educação, 

que acompanhem o caso e verifiquem como está a situação.

Adenilson Queiroz, Wilson Pereira, Aparecido Amaral e Evair Pereira, 

disseram que aguardariam as votações. Em seguida o vereador Ernane Dias 

requerimento nesta reunião. Respondido pelo Presidente que a reunião é exclusiva para 

Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião,

e informou que irá aguardar a votação na ordem do dia. O vereador 

consenso inclusive com o executivo na questão dos valores 

sobre os projetos de cessão de lotes, foi comentado sobre a possibilidade de serem retirados

isso não ocorreu, entrarão em votação. Informado pelo Presidente que como não foram retirados, 

,visto que a Câmara tem recomendação do Ministério Público,

Relatou que algumas igrejas manifestaram o desinteresse pelos lotes

unânime, o Plenário apresentou Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 01 a 

qual suprime o artigo 33 do referido projeto de lei.Tendo o Presidente lembrado que este projeto terá 
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DEZEMBRO DE 2015, realizada 

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

Não havendo ata a ser aprovada, 

O Presidente informa quedepois de 

responsável pela obra da reforma da 

através de notificação, sejam refeitos os 

no referido laudo. Enfatizou que será dado prazo de trinta dias a 

o aos vereadores, lembrando que o 

te da próxima gestão dará prosseguimento das atitudes necessárias. Após o Presidente 

rojeto de Lei complementar nº 01 que dispõe sobre o 

Complementar Federal nº 116, 

oncessão de uso de terreno urbano 

Visão Mundial de Fortaleza de 

oncessão de uso de terreno urbano para 

Missões em Minas de Fortaleza de Minas e dá 

sobre as mesas, cópias de denúncia sobre mau 

apresentada pelos cidadãos Marcelo Donizete Dias e Michelle da Silva Netto. 

solicitou a Comissão de Educação, 

situação.Instalado o GRANDE 

, Wilson Pereira, Aparecido Amaral e Evair Pereira, 

 questionou se poderia 

requerimento nesta reunião. Respondido pelo Presidente que a reunião é exclusiva para 

Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião, 

dem do dia. O vereador 

consenso inclusive com o executivo na questão dos valores do ISSQN. Já 

, foi comentado sobre a possibilidade de serem retirados, como 

como não foram retirados, 

Câmara tem recomendação do Ministério Público,sobre o 

lotes. Após discussões e 

unânime, o Plenário apresentou Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar nº 01 a 

qual suprime o artigo 33 do referido projeto de lei.Tendo o Presidente lembrado que este projeto terá 
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votação única, tendo em vista, o pedido de urgência do executivo.

discutidas no grande expediente, 

Emenda Supressiva nº01 ao Pro

unanimidade.Votação do Projeto de Lei Complementar nº

qualquer natureza, conforme disposto na lei complementar federal nº 116 de 31/07/2003 e dá outras 

providências, aprovado por unanimidade. 

nºs23 e 24/15 - concessão de uso de terreno urbano para construção da sede da

Deus – Ministério Visão Mundial de Fortaleza de M

Fortaleza de Minas, respectivamente. 

Aparecido Amaral e Evair Pereira; 

Adenilson Queiroz, Gabriel Queiroz, Jurubel Reis

Presidente convocapara em seguida, às 

para eleição da Mesa Diretora 2016

lavrada a presente ata que depois de verificada
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votação única, tendo em vista, o pedido de urgência do executivo. Não havendo mais matérias a serem 

discutidas no grande expediente, passou-se aORDEMDO DIA,com a seguinte pauta:

Emenda Supressiva nº01 ao Projeto de Lei Complementar nº 01/

Votação do Projeto de Lei Complementar nº 01/15 que dispõe sobre o imposto sobre 

qualquer natureza, conforme disposto na lei complementar federal nº 116 de 31/07/2003 e dá outras 

ências, aprovado por unanimidade. Em seguida foram colocados em votaç

ssão de uso de terreno urbano para construção da sede da

Visão Mundial de Fortaleza de Minas, e Assembléia de Deus –

inas, respectivamente. Os projetos receberam dois votos favorávei

arecido Amaral e Evair Pereira; cinco votos contrários dos vereadores: Ernane Dias, Wilson Pereira, 

Gabriel Queiroz, Jurubel Reis; e uma abstenção do vereador Fernando Pereira. 

em seguida, às 19:00 horas, a terceira reunião ordinária mensal, exclusiva 

para eleição da Mesa Diretora 2016.Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi 

depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores presentes
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Não havendo mais matérias a serem 

com a seguinte pauta:Votação da 

jeto de Lei Complementar nº 01/15, aprovada por 

15 que dispõe sobre o imposto sobre 

qualquer natureza, conforme disposto na lei complementar federal nº 116 de 31/07/2003 e dá outras 

Em seguida foram colocados em votação os projetos de lei 

ssão de uso de terreno urbano para construção da sede das IgrejasAssembléia de 

– Missões em Minas de 

s projetos receberam dois votos favoráveis dos vereadores: 

votos contrários dos vereadores: Ernane Dias, Wilson Pereira, 

uma abstenção do vereador Fernando Pereira. O 

19:00 horas, a terceira reunião ordinária mensal, exclusiva 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi 

e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


