ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, realizada às 19:00 horas do dia 09 de julho de 2012,
na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Aberta a sessão foi feita a
chamada de presença estando presentes todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, a qual após
algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a
seguinte pauta: Leitura da Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 04/2012 que Dispõe sobre alteração do
art.109 da Lei Complementar nº 03 de 05/10/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza de
Minas). Leitura do Ofício nº 45/12 da secretaria de saúde que informa dificuldade com relação aos plantões
médicos do Hospital Municipal. O Presidente informa que está nas mesas dos vereadores cópia de comunicado do
Deputado Antonio Carlos, referente ao Programa de Transporte Escolar 2012 para o Município e ainda,
comunicado da SETOP sobre convênio firmado com a Prefeitura Municipal para o melhoramento de vias públicas.
O Presidente comentou que a Sra. Edilene solicitou aos vereadores que conhecerem algum médico que queira
trabalhar no hospital, que peça para entrar em contato com a mesma, pois, não estão conseguindo contratar médico
pelo preço do plantão. O vereador Wilson Pereira questionou sobre a quantidade de dias que ficarão sem médico
plantonista demonstrados no ofício nº 45/12, tendo o Presidente respondido que estão tentando contratar. Em
seguida o vereador Francisco Ronivaldo comentou que em conversa com o Dr. Ricardo, foi informado que já faz
um ano que o médico está lutando para se manter em seu cargo, mas com a defasagem salarial, o que faz com que o
plantão fique mais barato que em outras cidades, não está encontrando médico para trabalhar em Fortaleza, e que
por ser o Diretor Técnico do hospital, quando não há médico plantonista, o mesmo tem que atender os pacientes,
cumprindo o plantão. O médico comentou ainda que em Fortaleza ele trabalha seis horas e ganha duzentos e
cinqüenta reais e com apenas uma consulta de quarenta minutos o mesmo ganha duzentos e trinta reais, e que está
trabalhando aqui ainda por amor a profissão porque não compensa. Segundo o vereador o Dr. Ricardo pediu
demissão e o hospital tem noventa dias para encontrar outro diretor clínico senão terá que fechar, pois, não poderá
permanecer aberto, dizendo também que o Dr. Paulo Daher não trabalhará mais no PSF a partir de janeiro, quando
vence seu contrato, e que se não voltar a trabalhar não há como contratar outro profissional por causa do salário.
Em aparte o vereador Ricardo da Silveira disse que encontrou com o Dr. Antonio Maia que lhe informou que iria
voltar a trabalhar em Fortaleza ainda no mês de julho. Dando continuidade a vereadora Cida Queiroz comentou que
se todos concordarem poderia solicitar a secretaria de saúde que se o hospital for mesmo ficar sem plantonista, que
façam a divulgação em locais públicos para que as pessoas então não procurem o hospital nestes dias. Em seguida
vereador Fernando Pereira parabenizou a atitude da Dra. Sônia que interrompeu suas férias para vir atender em
Fortaleza porque estava faltando médico, relatando que há horas de reclamações, mas também de reconhecimento.
Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. O vereador
Márcio Andrade parabenizou o Executivo pelo início das obras do novo loteamento e comentou que a prefeitura fez
limpeza em terreno próximo ao cartório, derrubando terra pela cidade, trazendo muita poeira, com isso houve
reclamações da população, pois não foi feita a limpeza. Disse que isso é questão de senso, pois, se vai gerar

transtorno, então que regularize a situação, e ainda, que procurou solução para o caso sendo informado que na
terça-feira 10/07/12 a prefeitura providenciaria a lavagem do local. Em seguida o vereador Márcio Andrade fez
os seguintes requerimentos verbais: 1 - requer do Executivo seja realizada a pintura da quadra de esporte da
Escola Alzira Álvares, visto a mesma já estar coberta, porém, necessitando de pintura, sendo a pintura barata e
havendo servidor da prefeitura para fazer o trabalho. O Presidente informou que ele e o prefeito passaram pelo
local, tendo o prefeito informado que a idéia é cercar novamente o espaço porque a tela foi cortada, reformar os
banheiros e fazer a pintura, e o vereador Márcio Andrade disse que o prefeito já havia falado que a reforma seria
feita, mas até o momento não fez, e que o requerimento é no sentido de reforçar a idéia; 2 - requer da secretaria de
saúde relação nominal de pessoas beneficiadas com cirurgias realizadas durante o ano de 2011 até o mês de julho
de 2012, descriminando especialidade médica e a data de realização da mesma, informando não ser contra a
realização, mas que quer a relação para ver como está sendo feito. Após o vereador Wilson Pereira fez
requerimento verbal ao Executivo que requer providências quanto a situação do padrão de energia elétrica da
quadra de esportes do Residencial Oraida de Melo Costa, pois, não há tranca, o vidro está quebrado e as crianças
estão ligando- o, correndo risco de tomar choque. Disse que já fez esse pedido verbalmente por várias vezes e as
providências não foram tomadas. Em seguida o vereador Ricardo da Silveira fez os seguintes requerimentos
verbais: 1 – requer dedetização de baratas e demais insetos em todos os bairros da cidade de Fortaleza de Minas,
tendo em vista haver reclamações principalmente pelos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à
residência do Sr. Evaristo e o Sr. João da Nica, que relatam que há grande quantidade de insetos saindo dos
bueiros; 2 - requer a construção do muro do PSF que faz divisa com fundo da residência do Sr. Evaristo, caso
contrário, requer a doação dos materiais para a referida construção e o Sr. Evaristo fará a contratação de pedreiro
para realização da obra. Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a administração pela continuidade da obra da
quadra de esporte da Escola Municipal, dizendo que bastou trazer o problema ao plenário não levou dois meses
para início da cobertura. Relatou que isso não é mérito dele porque o prefeito tem atendido a todos, fazendo boa
administração e ainda, que a obra ficou parada mais de um ano, dizendo também que se todos tivessem feito igual o
mesmo fez, talvez tivesse resolvido mais rápido. O vereador Márcio Andrade disse que se o vereador Fernando
Pereira acha que resolve, então que pegue os problemas do município e resolva. Tendo o vereador Ricardo da
Silveira relatado que foi muito bom ter colocado a cobertura na quadra, mas deveriam também cobrir as
arquibancadas por causa das chuvas. Em aparte a vereadora Cida Queiroz disse que então, o vereador Fernando
Pereira deveria tentar resolver a questão da reforma do vestiário, a qual já foi solicitada e até o momento não foi
resolvida. O vereador Fernando Pereira respondeu que as sobras da Câmara do ano de 2011no valor de cinqüenta
mil reais, devolvidas à prefeitura seria destinada para a obra e até hoje não foi tomada nenhuma providência. Tendo
o vereador Wilson Pereira concordado, relatando que foi uma indicação da Câmara para a Prefeitura, onde ele e o
prefeito conversaram e o mesmo destinou o valor para a obra, mas, infelizmente não foi atendido, apesar de ter
feito sua parte. Parabenizou a administração pela obra do clube, sendo a mesma de primeira qualidade, porém, o

vestiário tem certa prioridade porque há jogos de futebol quase todo final de semana. O vereador Fernando Pereira
relatou que quis dizer que nessa gestão a qual o mesmo faz parte, os vereadores mal buscaram recursos fora, e hoje
se fala que o município está passando por dificuldade financeira, porém, há vários recursos a fundo perdido que
podem ser aplicados no município, mas, não correm atrás para conseguir, sendo que poderiam usar esses recursos
ao invés de usar as sobras da Câmara. O Presidente discordou do vereador porque tanto estão buscando recursos,
que há comunicado da SETOP sobre primeira parcela de cento e quinze mil reais para melhoramento de vias
públicas. Em seguida a vereadora Cida Queiroz fez correção relatando que as palavras do vereador Fernando
Pereira é que ficaram mal colocadas dando entendimento errado. Disse que quando há sobras da Câmara, não é que
a mesma vai dar o dinheiro à prefeitura, e sim, automaticamente o valor volta para ao Executivo, sendo que a
Câmara pode fazer uma indicação para destinação do valor, assim como na época em que foi Presidente fez
indicação em plenário para aquisição de kombis escolares, pois, as existentes estavam todas quebradas, e o
executivo acatou porque realmente necessitava. Tendo o Presidente relatado que o dinheiro deve ser devolvido
porque no final do mandato o Presidente em exercício tem que prestar contas. O vereador Wilson Pereira informou
que em 2011 foi devolvido mais ou menos cento e setenta mil reais e que há coisas boas que foram feitas, mas a
reforma do vestiário também seria bom ficando em torno de cinqüenta e cinco mil reais, não sendo uma obra cara e
que ficaria de maneira adequada conforme pedido dos bombeiros. Não havendo mais oradores no grande
expediente instalou-se a ORDEM DO DIA: Em razão de serem também servidores públicos, os vereadores
Fernando Pereira da Silva, Maria Aparecida de Queiroz e Wilson Pereira não irão participar da votação da Emenda
e do Projeto de Lei nº 04/12. Colocada em votação, a Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 04/2012 foi
aprovada por quatro votos favoráveis e um voto contrário do vereador Ricardo da Silveira que relatou que a lei
deveria permanecer como está, tendo o vereador Francisco Ronivaldo manifestado que é a favor da emenda, mas
que concorda com o vereador Ricardo, pois, acarretará em determinado momento uma dificuldade para a prefeitura.
Discussão e primeira votação do Projeto de Lei nº 04/12 que Dispõe sobre alteração do art.109 da Lei
Complementar nº 03 de 05/10/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza de Minas) que após
receber Emenda Modificativa foi aprovado em primeiro turno por quatro votos favoráveis e um voto contrário do
vereador Ricardo da Silveira. Votação dos requerimentos apresentados sendo todos aprovados por unanimidade. O
Presidente convoca para a terceira reunião ordinária mensal, a realizar-se no dia 16 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.

