
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2009. Às dezenove horas 

do dia oito do mês de junho de 2009, realizou-se a segunda 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. 13/2009 que “Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado sem fins lucrativos como organização da sociedade civil de interesse público do 

município de Fortaleza de Minas, institui e disciplina o termo de parcerias e dá outras providências, o 

qual foi encaminhado às comissões permanentes da Câmara. Leitura do ofício nº. 071/2009 de autoria 

da diretora do departamento de saúde Senhora Edilene Aparecida Gonçalves, que informa que não 

será possível a sua participação nesta reunião, visto compromisso já agendado. Leitura do oficio nº. 

747/2009 da Superintendência Regional de Ensino de Passos, em resposta ao requerimento nº. 

44/2009 informando que a pré-escola na faixa etária de 4 e 5 anos, está com atendimento regular no 

centro educacional Professara Silvânia Leão do Prado; que não foi protocolado na superintendência, 

processo para análise e aprovação de funcionamento de creche e pré-escola no referido centro 

educacional; que já fora orientado à secretaria municipal de educação de Fortaleza de Minas, que 

proceda o levantamento da demanda escolar na faixa etária de 0 a 3 anos, com o objetivo de 

equacionar o referido atendimento. Inscrita para fazer o uso da palavra a senhora presidente relatou 

que foi publicado matéria em jornal de circulação regional no dia 06 de junho de 2009, falou que 

foram informados pela superintendência regional de ensino de Passos os motivos pelo o não 

atendimento em creche no município, lembrou que o prédio foi inaugurado no exercício anterior e 

que não foram apresentados até a presente data justificativa real para o não funcionamento de creche. 

Relatou que conforme consta na matéria o Sr. Prefeito não foi encontrado para se pronunciar a 

respeito. Inscrito para fazer uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues se manifestou 

em relação ao ofício nº. 071/2009 de autoria da diretora do departamento de saúde, e reiterou a 

convocação da Srª. Edilene Aparecida Gonçalves  para participar da próxima reunião ordinária da 

Câmara a ser realizada no dia 15 de junho de 2009 às dezenove horas, estando todos de acordo. Não 

havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 

EXPEDIENTE”: A Presidente da Câmara, vereadora Maria Aparecida de Queiroz comentou que em 

relação à saúde, sugere que o atendimento médico no hospital municipal seja iniciado aos domingos e 



vereador Ricardo da Silveira relatou que foi informado pelo o dono da fábrica de calçados, que são 

registrados em carteira de trabalho 22 funcionários residentes no município e que 8 são de Franca e 

que estão aprendendo e que irá apresentar na câmara todo a documentação comprovando o que foi 

informado, disse que estão precisando de mais funcionários que saibam trabalhar, e que muitos 

começam a trabalhar e só vão uma semana e não voltam mais. Em aparte o vereador Márcio 

Domingues Andrade relatou que ao invés de estarem treinando essas pessoas que vem de Franca, 

deveriam capacitar os cidadãos do município para profissionalizar mão de obra do próprio município. 

Após o vereador Fernando Pereira da Silva relatou que recebeu denúncias de mau atendimento 

médico prestado pela médica plantonista do hospital municipal Dr. Sônia Lúcia Sardinha de Lima, foi 

relato que por diversas vezes, desde o exercício anterior, foram apresentadas outras reclamações da 

médica, e que o hospital municipal já foi oficiado para tomar providências, mas que até a presente 

data não houve resposta.  Foi questionado sobre a Avaliação de Desempenho dos Servidores 

Municipais inclusive dos médicos, e que a Câmara não tem conhecimento do resultado de nenhuma 

avaliação, devendo todos esses questionamentos ser realizados a diretora do departamento de saúde, 

conforme convocação. O vereador Márcio Domingues Andrade fez requerimento verbal solicitando 

ao chefe do executivo que tome as providências necessárias para que as comissões de avaliações de 

desempenho dos servidores municipais funcionem e que emitam os relatórios contendo o resultado 

das avaliações, solicitando em especial informações sobre o relatório da avaliação da médica 

plantonista Dr. Sônia Lima. Após a senhora presidente comunica aos vereadores que será realizado na 

Câmara Municipal a 2º Conferência Municipal de Assistência Social com a presença do Deputado 

André Quintão, que será realizada no dia 07 de julho de 2009, com início a partir das 08:00 horas, e 

convida a todos os vereadores para  participarem.  Em seguida a Senhora Presidente relatou que o 

Prefeito Municipal solicitou o agendamento de reunião com os senhores vereadores, ficando definido 

por agendar a reunião no dia 16 de junho, terça-feira as 15:00 horas na Câmara Municipal, sendo 

solicitado a secretaria da Câmara a confirmação da data no gabinete do prefeito. Dando continuidade 

a senhora Presidente comentou que os representantes das entidades do município estão questionando 

sobre o envio a Câmara Municipal de projeto de lei que concede subvenções sociais as entidades 

municipais. O vereador Márcio Domingues Andrade comentou que esteve na prefeitura municipal e 

que o referido projeto de lei estava pronto para ser enviado aguardando apenas parecer jurídico sobre 

a regularidade das entidades, sendo que somente as entidades que estiverem com as prestações de 

contas aprovadas serão beneficiadas, mas que não sabe por que não foi encaminhado ainda. A 



aprovadas. 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 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 – BDMG, operações de crédito com outorga e garantia e dá 

outras providências” o qual após liberado pelas comissões foi colocado em primeira votação e 

aprovado por unanimidade; Discussão e Votação dos seguintes Requerimentos: Requerimento nº. 

51/2009 de autoria da vereadora Maria Aparecida de Queiroz que solicita que o atendimento médico 

no hospital municipal seja iniciado aos domingos e feriados a partir das dezenove horas, tendo em 

vista que a farmácia fecha às vinte horas não havendo tempo hábil para que o pacientes que 

necessitam receber medicamentos encontre a farmácia aberta, aprovado; Requerimento nº. 52/2009, 

de autoria do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que reitera convocação da Diretora do 

Departamento de Saúde, Srª. Edilene Aparecida Gonçalves para participar da reunião ordinária do dia 

15 de junho de 2009, às dezenove horas, aprovado; Requerimento nº. 53/2009 de autoria do Márcio 

Domingues Andrade solicitando ao chefe do executivo que tome as providências necessárias para que 

as comissões de avaliações de desempenho dos servidores municipais funcionem e que os resultados 

dos relatórios sejam emitidos, solicitando em especial, informações sobre o relatório da avaliação de 

desempenho da médica plantonista Dr. Sônia Lima, aprovado; Requerimento nº. 54/2009 de autoria 

da vereadora Maria Aparecida de Queiroz, que solicita o envio a esta Casa Legislativa de projeto de 

lei que concede subvenções as entidades municipais que estiverem com as prestações de contas 

aprovadas, aprovado. 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.  

 


