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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. Às dezenove horas 

do dia oito de agosto de 2011, na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza 

Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas, ocorreu a segunda reunião ordinária mensal. Foi 

realizada a chamada de presença, estando ausente o vereador Wilson Pereira e presente os 

demais vereadores.  Após foi realizada a leitura da ata anterior a qual após algumas ressalvas foi 

aprovada por unanimidade. O Vice-Presidente vereador Francisco Ronivaldo assumiu os 

trabalhos e justificou a ausência do presidente por motivos de saúde. Após instalou-se o 

PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento relativo às contas do exercício de 2006. Leitura do Projeto de Decreto nº. 01/11 da 

Comissão de Finanças e Orçamento o qual aprova as contas relativas ao exercício de 2006. Os 

membros da comissão fizeram um breve esclarecimento sobre o parecer e o projeto de decreto 

que aprova as contas de 2006. Após o Presidente concede prazo até o dia 11 de agosto de 2011, 

para quem desejar apresentar projeto de decreto substitutivo ao nº. 01/11. O presidente informa 

que nas mesas estão cópias do ofício nº. 43/11 da Adesfort que solicita parceria dos vereadores 

para o 1º encontro de carros de boi no município.  Sem mais matérias a serem lidas no pequeno 

expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. Requerimento do vereador José Ricardo 

Pereira: 1º. Requer manutenção na sinalização de faixas e placas de trânsito nas vias urbanas, 

bem como na estrada que liga Fortaleza de Minas a empresa Votorantim Metais, requer ainda 

seja roçadas as margens a referida estrada. Após o vereador Fernando Pereira Relatou que no 

dia 04 deste mês, estava próximo a fazenda catuai, onde uma cidadã lhe pediu carona, 

justificando que a filha dela havia se sentido mal a noite toda e que ás duas e trinta da manhã a 

mesma teve uma crise asmática fato que as lhe levou a solicitarem no hospital municipal um 

veículo para prestar socorro, mas que não foram atendidas, diante da justificativa de que somente 

a servidora Sana poderia autorizar a saída do veículo mas não se encontrava naquele horário. 

Sem alternativa a cidadã aguardou amanhecer o dia, entrou novamente em contato no hospital, 

mas novamente não foi atendida. O vereador disse que a cidadã iria pegar carona com veículo 

escolar, mas que naquele dia o veículo que faz o transporte de alunos estava em manutenção, 

tendo sido disponibilizado veículo menor o qual não havia vaga. O vereador trouxe a paciente ao 

hospital onde foi informado pela servidora Sana, que não havia veículo no hospital e que já havia 

solicitado no pátio outro veículo, porém não havia motoristas disponíveis para levá-la de volta para 

casa, havendo a necessidade que o vereador levasse a cidadã de volta para sua residência. O 

vereador relatou ao final que teve a informação de que a prefeitura havia adquirido dois veículos 

novos e após os relatos o vereador Fernando Pereira fez o seguinte REQUERIMENTO: requer a 
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destinação de um dos veículos que recentemente foram adquiridos pelo executivo, para 

atendimento emergencial aos moradores da zona rural. Em aparte o vereador Márcio Andrade 

disse que, já que houve a determinação de que a responsabilidade de liberar os veículos e da 

servidora Sana, o correto seria que a mesma ficasse com aparelho telefônico específico para 

esses tipos de solicitações para emitir a liberação quando necessária e que a função de entrar em 

contato com a mesma é dos atendentes de plantão. Dando continuidade o vereador Fernando 

Pereira anunciou que há quatro semanas o médico do PSF não presta atendimento no bairro rural 

Catuaí. O vereador Márcio Andrade sugeriu que fosse analisada a legislação sobre atendimento 

médico na zona rural e que se for obrigatório e não tiver sendo realizado que oficiem a regional de 

saúde para tomada de medidas. Em seguida presente na reunião o servidor Diego questionou aos 

vereadores se poderiam informar o impacto financeiro orçamentário na folha de pagamento com a 

implementação das promoções.  Todos os vereadores se manifestaram que não tinham a 

informação do impacto da medida na folha tendo o vereador Márcio Andrade sugerido ao plenário 

que requeressem do Executivo a informação. O Plenário da Câmara unanimemente aprovou 

referido requerimento. Após solicitou ainda aos vereadores que realizassem visitas nos 

telecentros do município para tomarem conhecimento da precariedade em que se encontram, pois 

segundo ele os mesmos estão sucateados. Após o vereador Francisco Ronivaldo fez 

REQUERIMENTO que solicita manutenção na antena de sinal de televisão para voltar ao ar o 

canal SBT. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente foi instalada a 

ORDEM DO DIA: Votação do Projeto de Lei nº 09/11 que altera o art. 3º da Lei 537/96 e dá outras 

providencias, o qual após liberado pelas comissões foi colocado em primeira votação e aprovado 

por unanimidade. Os Projetos de Leis nºs.  06/11 que dispõe sobre alienação de imóvel, e nº 

02/11 que altera Revoga os artigos 89 e 90 da Lei nº 802/06 continuam com as comissões. 

Discussão e votação dos requerimentos apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por 

unanimidade. Após o Presidente convoca os vereadores para terceira reunião ordinária mensal 

para votação do Projeto de Decreto nº. 01/11 de autoria da comissão de finanças e orçamento, o 

qual aprova as contas do exercício financeiro de 2006, a ser realizada em 15 de agosto de 2011, 

em horário regimental. 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. 

 


