ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2009. Às dezenove horas
do dia primeiro do mês de junho de 2009, realizou-se a primeira reunião ordinária mensal da Câmara
Municipal de Fortaleza de Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro de Souza Freire, cento e
sete, centro, Fortaleza de Minas/MG. Iniciada a reunião a Senhora Presidente solicita ao secretário da
mesa que faça a chamada estando todos os vereadores presentes. Em seguida leu-se a ata da reunião
anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO EXPEDIENTE”. Foi
realizada a leitura do Projeto de Lei nº. 12/2009 que “Autoriza o Município de Fortaleza de Minas a
contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito
com outorga de garantia, e dá outras providências” que foi encaminhado as Comissões Permanentes
da Câmara. Leitura do convite a todos os vereadores, e em especial a Comissão de Educação, Saúde e
Assistência, para participarem de reunião para discussão da Conferência Municipal de Educação em
nossa cidade a ser realizada ao dia 02 de junho de 2009, a partir das 08:00 na Escola Municipal
Professora Alzira Álvares. Não havendo oradores inscritos no pequeno expediente, a presidência
instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”: o vereador Fernando Pereira da Silva comentou que foi
procurado por uma paciente que faz tratamento de quimioterapia a qual reclamou que foi deixada no
hospital de manhã para fazer as sessões e que o veículo do hospital municipal só retornou para buscála as 16:00 horas, disse que após as sessões de quimioterapia a pessoa fica muito debilitada visto os
efeitos colaterais causados e que o correto seria que logo após as sessões o veículo retornasse
imediatamente para buscar a paciente visando o breve retorno para casa. Em aparte o vereador Wilson
Pereira comentou que as gestantes também estão reclamando no mesmo sentido, pois são levadas por
veículo do hospital municipal para fazerem exames e consultas as 07:00 horas, sendo obrigadas a
aguardar o retorno do veículo até as 13:00 horas. Após discussões os vereadores Fernando Pereira da
Silva e Wilson Pereira fazem requerimento verbal endereçado a Diretora do Departamento de Saúde
com cópia para o Executivo, solicitando que seja determinada a disponibilização de transporte de
retorno imediatamente após os tratamentos, exames e consultas realizados em outros municípios. Em
seguida a senhora presidente comentou que esteve no hospital municipal e que observou um cartaz de
aviso informando que o atendimento médico está sendo realizado por carga horária, sendo duas horas
de manhã, duas horas a tarde e duas horas a noite, e elogiou a presente ação do hospital municipal que
está agindo no cumprimento da lei e em favor da população. Após o vereador Ricardo da Silveira
comentou sobre a situação dos cães vadios nas ruas da cidade, houve o comentário que a lei que cria
regulamenta o canil existe e que só falta colocá-la em prática. Em seguida o vereador Jurubel

através de licitação para a construção de obras de qualquer natureza, no município de Fortaleza de
Minas e às empresas que recebem incentivos do município a contratação de no mínimo 70% dos
empregados residentes no município. O vereador Fernando Pereira da Silva comentou que as
empresas que recebem incentivos do município empregam mais de 50% de funcionários não
residentes no município. A senhora presidente ressaltou a importância dessas empresas em cumprir
no ato das contratações as exigências contidas nas leis trabalhistas.

Após o vereador Marcio

Domingues Andrade faz os seguintes requerimentos verbais: solicita a construção de uma guarita a
beira da Rodovia que liga Jacuí a São Sebastião do Paraíso, no final da estrada que liga Fortaleza de
Minas a referida rodovia próximo a propriedade do Senhor Vitor Hugo; solicita a manutenção de
estrada localizada no bairro rural caieiras que liga a propriedade do Sr. Vitor Hugo passando próxima
a fazenda brejinho; solicita a relação dos contratados e a denominação dos cargos, para execução do
Projeto de estruturação e fortalecimento das ações de vigilância em saúde e atenção básica,
priorizando a redução de morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e
prevenção da violência e estímulo a cultura de paz”. Após o vereador Fernando Pereira da Silva faz
requerimento verbal solicitação a manutenção da estrada brabina que liga a fazenda do Jésus
boiadeiro à fazenda chapadão. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues faz
requerimento verbal solicitando a convocação da Diretora do Departamento de Saúde para participar
da próxima reunião a ser realizada no dia 08 de junho de 2009, as 19:00 horas na Câmara Municipal
a fim de esclarecer questões sobre a saúde. Os vereadores Ricardo da Silveira e Jurubel Honorato
Reis se manifestaram contrários a presente convocação e os demais vereadores foram favoráveis. Não
havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra foi encerrado o Grande Expediente,
passando para a “ORDEM DO DIA” com a seguinte pauta: Discussão e votação dos seguintes
Requerimentos: Requerimento nº. 46/2009 de autoria dos vereadores Fernando Pereira da Silva e
Wilson Pereira que solicita a Diretora do Hospital Municipal que seja dado tratamento especial aos
pacientes em tratamento de quimioterapia e ás gestantes, determinando que o transporte de retorno
seja disponibilizado imediatamente após a realização do tratamento e das consultas/exames;
Requerimento nº. 47/2009 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade que solicita a
construção de uma guarita, próximo a Rodovia que Liga Jacúi a São Sebastião do Paraíso no final da
estrada que liga Fortaleza de Minas a referida rodovia próximo a propriedade do Senhor Vitor Hugo;
Requerimento nº. 48/2009 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva que solicita a
manutenção da estrada que liga a Fazenda do Senhor Jésus Boiadeiro a Fazendo Chapadão;

em Saúde e atenção básica, priorizando a redução de morbimortalidade em decorrência do uso
abusivo de álcool e outras drogas e prevenção da violência e estímulo a cultura de paz; Requerimento
nº. 50/2009 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade que solicita a manutenção da estrada
localizada no bairro caieiras que liga a fazenda o Sr. Vitor Hugo passando próximo a fazenda
brejinho. Discussão e votação da Indicação nº. 02/2009 de autoria do vereador Jurubel Honorato Reis
que sugere ao chefe do executivo a elaboração de Projeto de Lei tornando obrigatório ás empresas
contratadas através de licitação para a construção de obras de qualquer natureza, no município de
Fortaleza de Minas e às empresas que recebem incentivos do município a contratação de no mínimo
70% dos empregados residentes no município. Todos os requerimentos e a indicação nº. 02/2009
foram aprovados por unanimidade. Não havendo 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.

