
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, realizada às 

dezenove horas do dia primeiro, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e 

sete, centro de Fortaleza de Minas. Antes de iniciar a reunião, o Presidente informou sobre estado 

de saúde do vereador Ricardo da Silveira, que sofreu um acidente com trator, fato este não estar 

presente nesta reunião. Aberta a sessão o Presidente solicita ao secretário da mesa que faça a 

chamada de presença estando ausente o vereador Ricardo da Silveira e presentes os demais  

vereadores. Após solicita a leitura da ata da reunião anterior a qual após algumas ressalvas, foi 

aprovada por unanimidade. O vereador Fernando Pereira, solicitou que sua fala na reunião 

anterior relativa ao panfleto do vereador Márcio Andrade, sobre a cobertura de duas quadras e 

que apenas uma quadra foi coberta teria sido um dos problemas apontados pelo promotor, além 

do carro do conselho tutelar, fosse retificada, pois o promotor não teria apontado este como um 

problema, e o que o vereador Fernando quis dizer, é que este é um dos problemas que o mesmo 

levou ao conhecimento do promotor, além da questão da verba de duzentos e trinta mil reais 

sendo que a prefeitura recebeu apenas cento e quinze mil. O vereador Fernando Pereira, 

enfatizou que em momento algum o promotor disse que o ato era irregular. Em aparte a vereadora 

Cida Queiroz disse que além do que consta na ata da reunião anterior, comentou também, sobre 

as ambulâncias que foram doadas ao município, que não poderia ser projeto do vereador Márcio, 

pois depende do prefeito da mesma forma sobre a questão dos terrenos, pois, o vereador em 

momento alguma citou o prefeito. Em resposta o vereador Márcio Andrade, disse que a vereadora 

não deve ter lido o panfleto direito, porque o mesmo pediu ao Deputado que intercedesse na 

Secretaria de Saúde do Estado e que conseguisse uma ambulância para o Município, sendo este 

um requerimento aprovado em Plenário, e uma solicitação sua. A vereadora Cida Queiroz relatou 

que os vereadores não souberam trabalhar porque estavam trabalhando com cooperação, e a 

mesma achava que era assim que os nove vereadores trabalhavam, mas para ela, hoje é uma 

decepção muito grande, e depois que viu o panfleto não entendeu nada desse trabalho de quatro 

anos, disse que tem que cumprimentar o vereador Márcio porque da maneira como está exposto 

no panfleto, não existe prefeito, nem vereadores. Em seguida foi instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE com a seguinte pauta: O Presidente informa que está sobre as mesas convite para 

o III Encontro Comunitário Rural, dia 05/10/12, às 19:00 horas na Câmara Municipal. Informou 

também sobre a divulgação realizada sobre as propostas de emendas para a LDO/2013, através 

de propaganda volante, em razão do pequeno número de cidadãos presentes, inclusive de 

vereadores na audiência pública, realizada dia 24/09/12, tendo em vista as chuvas, e sugeriu que 

às comissões permanentes se reúnam nesta semana para discutirem as propostas de emendas 

apresentadas na câmara, bem como as que os vereadores desejarem propor para serem 



apresentadas nas próximas reuniões. Relatou que as propostas já elaboradas pela Câmara 

Municipal serão repassadas às comissões juntamente com as que chegaram na secretaria da 

mesma. Não havendo mais matérias no pequeno expediente foi instalado o GRANDE 

EXPEDIENTE: A vereadora Cida Queiroz disse que conforme discussões relacionadas a área de 

saúde na reunião passada que foram iniciadas pela mesma, porque foi procurada por cidadãos, 

buscou informações nos setores competentes e que, quanto ao médico psiquiatra que presta 

atendimento no projeto saúde mental, constatou que realmente o médico continua vindo atender e 

que inclusive atendeu aqui na última terça – feira, e que o pagamento do mesmo está em dia. Em 

relação ao Cismip e a Santa Casa a vereadora relatou que o pagamento realmente estava um 

pouco atrasado, porém já foi acertado. Disse que os comentários de que o médico estaria a três 

meses sem receber não procedem, porque não há atraso de pagamento em nenhum mês a não 

ser o período que ainda está a vencer. O vereador Fernando Pereira relatou que também buscou 

informações junto à Prefeitura e observou que o médico tem R$ 1.530,00 para receber, mas não 

estava atrasado.  O vereador Márcio Andrade questionou se então a questão da rejeição dos 

pacientes de Fortaleza pelo Cismip não existe mais. Tendo o Presidente respondido que isso foi 

um mal entendido porque a secretaria de saúde desconhece essa situação, mesmo porque, não 

tem nada pendente junto ao Cismip, pois, conforme já citado, o único médico que não está 

atendendo é o dermatologista porque não está recebendo do Cismip, não tendo nada a ver com o 

convênio da prefeitura. Após o vereador Wilson Pereira, disse que foi procurado por cidadão que 

relatou que no domingo dia 30/09/12, necessitou de exame de raio-x e no hospital não havia 

plantonista para fazer o exame, tendo o vereador falado ao cidadão que quando é urgência há 

veículo para levar o paciente até a cidade de Passos para realização do exame e o cidadão 

informou que isso não foi possível. O vereador comentou que não sabe se naquele momento 

havia médico para dar o laudo ao paciente para que o mesmo fosse para Passos fazer o exame, e 

pediu ao Presidente que buscasse informações sobre esse problema para posteriormente passar 

ao mesmo e aos demais vereadores. O Presidente se comprometeu em entrar em contado com a 

secretária de saúde e após, com o vereador Wilson para lhe passar as informações. Em aparte a 

vereadora Cida Queiroz disse que se o problema tiver sido no domingo, realmente não é realizado 

exame de raio-x, pois o médico teria deixado bem claro que não há plantonista para fazer esse 

exame no domingo, e se haver necessidade o médico irá mandar imediatamente para Passos, 

sendo que o veículo deve estar disponível e que ela tem essa informação há algum tempo, pois 

não pagam plantonista de raio–x no domingo. O vereador Wilson falou que é necessário tomar 

providências, pois se em Fortaleza não é realizado esse exame aos domingos, tem que haver 

outro local que faça, pois como o paciente ficará com o problema? Em seguida o vereador 



Francisco Ronivaldo disse que outro dia estava na porta do hospital e havia pessoas do 

Chapadão no local que pediram que ele abrisse a porta da kombi, pois a mesma não podia ficar 

na descida, visto que estava sem freio de mão, porém o mesmo não abriu a porta para evitar 

conversas, e que quando o Sr. Sidney, motorista abriu a porta traseira do veículo, a mesma caiu 

no chão. O vereador disse que isso não pode acontecer questionando o que seria se esta porta 

tivesse caído no meio do caminho, durante o trajeto. Comentou que soube de outros motoristas 

que há veículos do transporte escolar que está com o mesmo problema. O vereador disse que 

tem que averiguar a situação, pois, sejam os veículos da saúde ou escolares, devem estar em 

melhores condições, e que outro dia presenciou um veículo da prefeitura no Chapadão fazendo 

manobra em frente a escola, e que achou que o mesmo não terminaria a manobra visto o barulho 

na mocinete. Ao final solicitou que haja um melhor acompanhamento pelos responsáveis pelos 

transportes. O Presidente disse que irá entrar em contato com o chefe dos transportes e retornará 

ao vereador. Em aparte o vereador Fernando Pereira, disse que esse é um dos casos que vêm 

ocorrendo constantemente, durante toda esta gestão, e que já passou da hora de resolverem. 

Com relação ao profissional na área do raio-x, disse que quase todos os vereadores já fizeram 

requerimentos e que já buscaram alternativas nos setores responsáveis, mas até agora não 

solucionaram o problema na saúde que é sério, principalmente no setor de raio-x, disse que o 

colega vereador Ricardo da Silveira se machucou no domingo e não sabe se houve necessidade 

de exame de raio-x porque os primeiros socorros foram feitos aqui no hospital, enfatizando que 

são fatos que vem acontecendo e que deveriam então deslocar sim um veículo até a cidade de 

Passos, porque deslocam veículo para tantas coisas às vezes até desnecessárias. Em aparte o 

vereador José Ricardo disse que o vereador Ricardo da Silveira foi levado diretamente para 

Passos, tendo o vereador Fernando Pereira dito que soube que houve procedimento de mais de 

uma hora no hospital de Fortaleza para depois levarem o mesmo até Passos. O vereador José 

Ricardo comentou que o vereador Ricardo esteve mesmo no hospital, mas que lhe levaram direto 

para Passos, tendo o Presidente relatado que provavelmente porque a lesão era de uma 

gravidade maior. Em seguida o Presidente solicitou aos vereadores que chegassem a um 

consenso da forma que os mesmos irão organizar os trabalhos das comissões para avaliarem as 

propostas de emendas a LDO/2013, sugerindo que fosse realizada reunião conjunta nesta 

semana. O vereador Wilson comentou que na audiência foi dito que poderiam ser entregues 

propostas de emendas pela comunidade na câmara até o dia 01/10/12 e questionou se os 

vereadores podem apresentar emendas até a data de votação, sendo respondido que sim e 

inclusive no dia em que as comissões se reunirem. Em aparte o vereador Fernando Pereira disse 

que já que os vereadores podem colocar emendas até a próxima segunda-feira, acha que seria 



viável que a população também pudesse trazer as propostas de emendas. O Presidente 

concordou e disse que apenas não será feita propaganda volante novamente, pois já foi feita 

durante toda a semana e não houve muitos protocolos de propostas, tendo o vereador Fernando 

dito que então ao menos os vereadores divulguem boca a boca, e o Presidente disse que se 

houverem mais propostas serão recebidas com muito prazer por esta Casa. Não havendo mais 

assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA e não havendo 

matérias a serem votadas, o Presidente convocou para a segunda reunião ordinária a realizar – se 

no dia 08 de outubro as 19:00 horas na Câmara Municipal. Antes de encerrar a reunião o 

Presidente desejou a todos que disputam as eleições, boa sorte no dia 7. Nada mais a tratar foi 

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

assinada pelos vereadores presentes.   


