
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, realizada às 19:00 horas do dia 02 de julho de 

2012, na sede da Câmara Municipal,  Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. 

Aberta a sessão foi feita a chamada de presença estando ausente o vereador Ricardo da Silveira e 

presentes os demais vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do 

Ofício nº 13/12 do vereador Fernando Pereira que solicita seja levado em Plenário requerimento nº 

76/12 que requer cópias dos demonstrativos das prestações de contas da prefeitura municipal 

referentes aos anos de 2010 e 2011, incluindo gastos com pessoal. O Presidente informa que se 

encontram na Câmara, os balancetes da prefeitura municipal referentes aos meses 01, 02, 03 e 04/12, 

e ainda, que está disponível nas mesas dos vereadores cópia de respostas ao Requerimento de 

autoria da vereadora Cida Queiroz e Márcio Domingues e cópia de ofício da vereadora Cida Queiroz 

ambos requerendo a relação dos servidores do setor da saúde que se encontram em gozo de licença 

para tratar de interesses particulares. Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, 

instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. A vereadora Cida Queiroz comentou que entendia que a 

responsabilidade da Rodovia LMG que liga Fortaleza a Rodovia MG-050 era da concessionária 

Nascentes das Gerais, porém segundo o vereador Márcio Andrade, foi noticiado pelo Deputado Carlos 

Melles que a mesma não é de responsabilidade da referida empresa. No entanto a vereadora em 

reunião no inicio dos trabalhos pela concessionária ouviu relatos que esse trajeto seria sim de 

responsabilidade da Nascentes das Gerais, e disse que há muitos galhos e buracos na estrada, 

havendo a necessidade de se obter informações na prefeitura de Passos sobre que órgão é 

responsável. Em aparte o vereador Márcio Andrade disse que em audiência realizada nesta Casa 

onde estava presente representante da concessionária, o qual disse que esse trecho não é de 

responsabilidade da mesma, tendo o vereador Fernando Pereira concordado. Ao final das discussões 

o Presidente solicitou a assessoria jurídica que entrasse em contato com a concessionária para saber 

se o trecho é ou não de responsabilidade da mesma. Em seguida a vereadora Cida Queiroz disse que 

conforme resposta pela secretaria de saúde ficou claro que a única médica concursada que está 

afastada é a Dra. Cinara, já o Dr. Antonio Maia está dentro do prazo do afastamento que vencerá em 

31/10/13. A vereadora enfatizou que não compreende porque há tantos médicos diferentes atendendo, 

visto que apenas a Dr. Cinara pediu exoneração e questionou se a falta de apenas uma médica pode 

provocar tantas trocas de médicos, conforme vem ocorrendo. Foram feitas discussões sobre os 

atendimentos por plantões e a carga horária dos médicos tendo o vereador Márcio comentado que 

não foi estipulada no Edital do concurso a quantidade de plantões, sendo este o motivo de que 

diversas vezes os médicos não vinham e que hoje essa é uma das maiores dificuldades encontradas. 



A vereadora Cida Queiroz disse não compreender, pois mesmo que recebam por plantão, mandam vir 

outros médicos do jeito que querem, e que desta forma há muita confusão e reclamação. O Presidente 

relatou que o Diretor Clínico do Hospital diz que não está encontrando médicos para fazer plantão de 

vinte e quatro horas no município em razão do salário. A vereadora Cida Queiroz disse que irá analisar 

a Lei que disciplina o assunto. Após o vereador Wilson Pereira comentou que disse em reunião 

anterior da divulgação pelo portal fortaleza da escolinha do cruzeiro, e relatou que foi procurado pelo 

Sr. Júlio, responsável pelo portal fortaleza, tendo esclarecido ao mesmo que o prefeito lhe disse que 

era para o vereador falar para o Sr. Júlio continuar promovendo a divulgação do evento. O Sr. Júlio 

então disse ao vereador que procurou o Sr. Marcelo na prefeitura, o qual se encontra afastado razão 

pela qual não deu continuidade na divulgação, porém agora conseguiu alguns patrocinadores e irá dar 

continuidade. O vereador Wilson também informou sobre a festividade do dia primeiro deste mês no 

Pesqueiro do Mamão, que foi realizada com sucesso tendo participado aproximadamente quatorze 

equipes, agradeceu e parabenizou a atitude do Sr. Itamar que há quatorze anos leva a tradição e que 

cedeu o campo de futebol sem nenhum custo para realização de campeonato, além da distribuição do 

almoço para as crianças. O vereador Francisco Ronivaldo comentou que um time do Chapadão 

participou do campeonato mirim e levou o título, parabenizando o vereador Wilson, os organizadores e 

patrocinadores pelo trabalho realizado no cruzeirinho, enfatizando que este projeto deve ser valorizado 

e ter continuidade. O vereador Fernando Pereira justificou sua ausência no evento por problemas 

particulares e parabenizou o vereador Wilson pela realização, concluindo ser favorável deste e de 

outros eventos neste sentido os quais devem continuar. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

reclamou novamente do atendimento médico, dizendo que sua cunhada que se encontra com grave 

problema de coluna que a impede por muitas vezes até de andar, procurou no final de semana no 

hospital atendimento com o Dr. Ricardo, Diretor Clínico que negou atendimento a mesma, relatando 

que não estava atendendo como plantonista, que já havia atendido suas consultas agendadas e que 

era médico de agendamento. O vereador relatou que o Dr. Ricardo disse que o médico plantonista 

estava no hospital e a atenderia, e ainda, que o ocorrido foi um descaso e uma covardia, pois, sendo o 

Dr. Ricardo o médico especialista, ele não deveria ter feito isso. O vereador questionou se por ser 

Diretor do hospital, o Dr. Ricardo deixava de ser médico plantonista, ao final das discussões, acatou 

sugestão do vereador Márcio Andrade para buscar informações no setor. Após o vereador Francisco 

Ronivaldo relatou que em conversa com a Sra. Edilene sobre o Dr. Ricardo e a Dra. Caroline, foi 

informado que o Dr. Ricardo não está encontrando médico para substituir a Dra. Caroline e que se não 

encontrar profissional, o médico vai deixar de ser o Diretor Clínico do hospital, tendo a Sra. Edilene 

relatado que com isso o hospital poderá parar, visto não ter quem assina como Diretor Clínico. Em 



aparte o vereador Fernando Pereira falou sobre assunto de cirurgia da Sra. Roseane discutido 

anteriormente, relatando que gostaria de conversar com a Sra. Ediléia, pois soube pela Sra. Roseane, 

que a Sra. Ediléia irá resolver o problema. Em seguida o vereador Wilson Pereira sugeriu a pedido do 

Sr. Itamar Justino, que fosse incluída no calendário municipal, a data de realização do evento 

organizado pelo mesmo todos os anos, tendo o plenário acatado a sugestão que seria oficiada ao 

Prefeito Municipal.  Não havendo mais oradores no grande expediente instalou-se a ORDEM DO DIA: 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº07/12 que Torna obrigatória a comunicação formal dos atos 

normativos realizados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal imediatamente após publicação, o 

qual foi colocada em segunda votação e aprovado por unanimidade. Votação do requerimento e da 

sugestão apresentados nesta reunião, sendo aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei nº 04/12 

após diversas discussões ficou com as comissões para discussão e recebimento de emenda para 

votação na próxima reunião. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária mensal, a 

realizar-se no dia 09 de julho de 2012 às 19:00 horas na sede da Câmara Municipal. 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. Em tempo onde se lê o vereador Fernando Pereira falou sobre 

assunto de cirurgia da Sra. Roseane discutido anteriormente relatando que gostaria de conversar com 

a Sra. Ediléia; leia-se: o vereador Fernando Pereira falou sobre assunto de cirurgia da Sra. Roseane 

discutido anteriormente relatando que soube pela Sra. Roseane que a Sra. Ediléia irá resolver o 

problema dela e que gostaria sim que fosse resolvido não só o problema da Sra. Roseane, como dos 

demais que precisarem. 

 


