
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos seis dias do mês de julho de 

2009, realizou-se a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Fortaleza de 

Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro. 

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 da intimação nº. 12436/2009 da 2º Câmara do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre rejeição das contas da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza de Minas, referente ao exercício financeiro de 2002. Leitura e 

Distribuição de cópia do acórdão que julgou improcedente a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 1.00000.08.476570-0/000, que tem como requerente a ex-

Prefeita Municipal, Srª. Neli Leão do Prado e como requerida a Câmara Municipal de 

Fortaleza de Minas. A Senhora Presidente esclareceu que a ação visava declarar a 

inconstitucionalidade do §2º. do art. 119 da Lei Complementar nº. 03, de 11 de janeiro 

de 2006 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que dispõe que “o servidor 

público investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido de ofício, 

pelo tempo de duração de seu mandato”.  Em seguida foi realizada a Leitura do convite 

da II Conferência Municipal de Assistência Social de Fortaleza de Minas que tem por 

objetivo debate sobre o atual panorama da política de Assistência Social do Município, 

que será realizada no dia 07 de julho de 2009, na sede da Câmara Municipal das 07:00 

as 16:00 horas. Leitura e distribuição do Relatório de Fiscalização emitido pelo Fiscal 

de Tributos do Município, Sr. José Balduino da Silva Junior, sobre a regularidade da 

empresa Afreecall Indústria de Calçados Ltda. Leitura do ofício nº. 131/2009 de 

autoria do Prefeito Municipal em resposta aos requerimentos de nº. 23, 27, 33 a 42 de 

autoria dos vereadores da Câmara Municipal. Não havendo outras matérias a serem 

apresentadas no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 

EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos: A Srª. Presidente abriu 

debate sobre a situação da saúde pública do município de  

Fortaleza de Minas esclarecendo que conforme deliberado em reuniões ordinárias 

anteriores da Câmara Municipal,  foi efetuado a convocação da Sr.ª Edilene Aparecida 



Presidente convida a Senhora Edilene Aparecida Gonçalves para compor a mesa do 

Plenário da Câmara. Iniciado o debate a Diretora do Departamento de Saúde, 

respondeu aos questionamentos formulados pelos vereadores. Sendo que os principais 

pontos debatidos foram os seguintes: Relativos às visitas dos agentes de saúde e o 

atendimento médico no bairro rural do chapadão que supostamente não estariam sendo 

suficiente o número de visitas feitas pelos agentes no referido bairro; sobre a falta de 

água no local onde é realizado o atendimento médico no referido bairro e sobre a 

possibilidade de uma agente de saúde estar disponível no bairro pelo menos três vezes 

por semana; sobre a possibilidade de anteceder o horário de atendimento médico no 

hospital municipal aos domingos uma hora mais cedo, visando compatibilizar com o 

horário da farmácia; sobre o bairro rural areias que supostamente não estaria tendo 

atendimento médico no posto de saúde por falta de água, tendo em vista ter sido 

realizada uma mudança na voltagem de energia diminuindo a força da água e 

queimando a bomba de água; sobre a distribuição de medicamentos no referido bairro; 

sobre a possibilidade de estar sendo disponibilizado um veículo para transportar os 

moradores do bairro rural do catuaí para receberem tratamento odontológico; sobre 

agendamento e cadastramento realizado pela Assistente Social do Hospital Municipal, 

que supostamente estaria sendo dado prioridade a algumas pessoas que residem no 

município há pouco tempo e a dificuldade encontrado por alguns cidadãos que já 

residem há vários anos no município; sobre a realização de convênios com entidades 

para atendimento aos dependentes químicos do município; sobre o mau atendimento 

médico prestado pela médica Dr. Sônia Lúcia Sardinha, tendo em vista constantes 

reivindicações da população, sendo esclarecido pelos vereadores que o executivo foi 

oficiado, mas até a presente data não houve resposta ao requerimento; sobre o 

transporte das gestantes e dos pacientes que fazem tratamento de quimioterapia que 

estariam tendo que aguardar o retorno do transporte por várias horas; sobre a 

possibilidade de que no dia de atendimento médico prestado pelo médico Dr. Sílvio, no 

bairro do chapadão na escola do bairro, o mesmo veículo que o transporta a equipe 

médica ao bairro possa marcar local e horário definido para transportar os moradores 

do bairro Catirino à referida escola para receberem atendimento médico; sobre o 

destino dos cães vadios existentes no município, sendo lembrado que já existe lei que 



Departamento de Saúde, Senhora Edilene Aparecida Gonçalves respondeu a todos os 

questionamentos conforme segue: disse que em relação ao bairro rural chapadão, já foi 

disponibilizado mais um veículo municipal para efetuar as visitas três vezes por 

semana e que estaria solicitando que a sugestão para que o veículo que leva o médico 

ao bairro transportasse ainda os moradores do bairro catirino à escola para receberem 

atendimento médico fosse colocada em prática. Disse que em relação à alteração de 

horários de atendimento médico hospitalar aos dias de domingos visando 

compatibilizar com o horário da farmácia municipal que seria revisto o referido horário 

de atendimento. Em relação à situação do posto de saúde do bairro rural areais foi 

respondido que realmente houve problemas com o fornecimento de água  e que ainda 

havia muitos morcegos no local, mais que o problema já foi resolvido com a 

manutenção da bomba de água, realizada nova pintura na sala e que acreditava que 

dentro de três dias o atendimento médico estaria sendo realizado no posto de saúde do 

bairro; Em relação a distribuição de medicamentos no bairro rural areias a Diretora do 

Departamento de Saúde respondeu que o médico já está fazendo a  distribuição do 

medicamento nos mesmos dias de consultas realizadas no referido bairro e que 

inclusive no bairro rural do chapadão já começaram da mesma forma; Em relação ao 

transporte dos moradores do bairro do catuaí para receberem tratamento odontológico 

foi respondido que já está sendo efetivado o trabalho em diversos bairros rurais e que o 

bairro catuaí ainda não foi contemplado porque falta ser feito a triagem para em breve 

ser atendido, completando que o atendimento será aos sábados. Em relação ao 

agendamento/cadastramento realizado na assistência social do hospital municipal a 

Diretora do Departamento de Saúde, Srª. Edilene Aparecida Gonçalves disse que não 

saberia informar se o fato realmente procede e que sabe que os casos mais urgentes têm 

sim prioridade. Relativo a convênios com entidades que trata dos dependentes 

químicos foi respondido que já está sendo providenciado convênio com a Fazenda 

Sagrado Coração de Jesus sendo que só falta a assinatura do prefeito municipal, e que 

inclusive já tem dois dependentes químicos com todos os exames prontos aguardando 

somente a internação; Em relação ao mau atendimento médico prestado pela médica 

plantonista Dr. Lúcia Sardinha, a Diretora do Departamento de Saúde respondeu que 

não tem conhecimento do fato e que irá repassar estas informações para o diretor do 



respondido que às gestantes que são levadas para fazer ultrassonografia a qual é 

realizada a cada quinze minutos, seria muito difícil trazer cada uma de volta 

imediatamente, visto que o referido exame é realizado em coletividade, mas que assim 

que todas terminam são imediatamente trazidas de volta, e os que fazem quimioterapia 

e hemodiálise estão sendo trazidos de volta imediatamente. Ao final do debate a os 

vereadores agradeceram à presença da Diretora do Departamento de Saúde, dando 

continuidade à reunião.  O vereador Fernando Pereira da Silva fez o uso da palavra e 

comentou que existe um problema na rede pluvial entre as propriedades do Sr. Miguel 

de Oliveira conhecido como Galeguinho e do Sr. Denis Pereira Nascimento, na Rua 

Passos no Bairro Nossa Senhora Aparecida, e que funcionários da prefeitura municipal 

entupiram bueiros do referido local com terra a fim de sanar o problema o que não foi 

viável, ocasionando diversas reclamações dos moradores, ao final faz requerimento 

verbal solicitando providências do setor competente para retirar a terra dos bueiros, 

devendo ser solucionado o problema com a abertura de uma nova rede pluvial na 

referida rua. Em seguida a Senhora Presidente faz requerimento verbal, tendo em vista 

reivindicação do Sr. Valmir, solicitando manutenção no sinal de rede de televisão 

visando sintonizar o canal da rede bandeirantes. Após o vereador Márcio Domingues 

Andrade faz requerimento verbal solicitando ao executivo, intervenção junto ao DER 

para construção de trevo na Rodovia MG – 050 que dá acesso a Rodovia Coronel 

Azarias Lemos, sentido Fortaleza de Minas. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

da Silva faz requerimento verbal solicitando a construção de um bueiro no final da Rua 

Mococa, tendo em vista o excesso de água das enxurradas na referida rua, que acabam 

por desaguarem próxima a residência do Sr. Amarildo Valério, atingindo a mesma. Em 

seguida o vereador Ricardo da Silveira faz requerimento verbal solicitando que o 

executivo municipal notifique os proprietários dos terrenos baldios para que se proceda 

à limpeza dos mesmos, bem como os que forem de propriedade do município, tendo 

em vista a proliferação de diversos insetos. Em seguida o vereador Wilson Pereira faz 

requerimento verbal solicitando determinação do setor de limpeza pública municipal 

para que seja realizada a limpeza pública no final da Rua Prefeito Lázaro Marques 

Queiroz, sentido a Reciclagem, tendo em vista diversas reivindicações dos moradores 

que reclamam que não é realizada a limpeza ficando acumulado todos os tipos de lixo 



pauta: Votação dos seguintes requerimentos: nº. 56/2009 de autoria do vereador 

Fernando Pereira da Silva, que solicita providências para retirada de terra nos bueiros 

da Rua Passos e construção de uma nova rede pluvial na referida rua. Requerimento nº. 

57/2009 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade que solicita  intervenção 

do executivo junto ao DER,  para construção de trevo na Rodovia MG – 050 que dá 

acesso a Rodovia Coronel Azarias Lemos, sentido Fortaleza de Minas. Requerimento 

nº. 58/2009 de autoria da vereadora Maria Aparecida de Queiroz, que solicita a 

manutenção no sinal de rede de televisão a fim de sintonizar o canal da rede 

bandeirantes. Requerimento nº. 59/2009 de autoria do vereador Fernando Pereira da 

Silva que solicita a construção de um bueiro no final da Rua Mococa, tendo em vista o 

excesso de água das enxurradas na referida rua que deságuam próximo a residência do 

Sr. Amarildo Valério, invadindo a residência do mesmo. Requerimento nº. 60/2009 de 

autoria do vereador Ricardo da Silveira que solicita que o executivo municipal 

notifique os proprietários dos terrenos baldios para que se proceda à limpeza dos 

mesmos, bem como os que forem de propriedade do município, tendo em vista a 

proliferação de diversos insetos. Requerimento nº. 61/2009 de autoria do vereador 

Wilson Pereira que solicita determinação do setor de limpeza pública municipal para 

que seja realizada a limpeza habitual no final da Rua Prefeito Lázaro Marques Queiroz, 

sentido a Reciclagem, tendo em vista diversas reivindicações dos moradores que 

reclamam que não é realizada a referida limpeza causando acúmulo de lixo no referido 

local. Todos os requerimentos 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.  

 
 


