ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
DOZE. Às dezenove horas do dia treze de fevereiro de dois mil e doze, na sede da
Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro,
Fortaleza de Minas ocorreu à segunda reunião ordinária mensal. Aberta a sessão, o
secretário da mesa, vereador José Ricardo Pereira faz a chamada de presença estando
presentes todos os vereadores. O Presidente solicita a secretária administrativa que faça
a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Antes de
instalado o pequeno expediente o vereador Márcio Andrade solicitou a retificação do
Requerimento nº. 12/12 solicitando que fosse requerido da seguinte forma: informações
dos motivos de acréscimo em cinqüenta e quatro por cento, na licitação de prestação de
serviços de máquina, de um ano para o outro, visto que, na primeira licitação a hora
contratada era em torno de oitenta e seis reais e já na segunda licitação o preço saltou
para cento e trinta e seis reais. Requer ainda informações do executivo de quais foram às
avaliações realizadas pelo setor jurídico e de licitação que levou a homologação do
referido processo licitatório. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva questionou
a secretária administrativa se havia sido constado em ata o questionamento que fez ao
assessor jurídico sobre o tempo que o mesmo tinha de OAB e pediu ao presidente que
fosse revista a situação para não acarretar problemas, sendo lido novamente o trecho da
ata questionado, não havendo necessidade de ratificação. Após foi instalado o
PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura da intimação nº. 1174/2012 da
Coordenadoria de Apoio à 2ª. Câmara do TCE/MG que encaminha parecer prévio emitido
sobre as contas do município referente ao processo nº. 843391, relativo ao exercício de
2010, o qual foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do ofício nº
72/2012 do Conselho Tutelar, que informa a nova presidência do conselho. Leitura do
projeto de Lei 01/2012 que “Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras
providências”. O qual foi encaminhado às comissões. O Presidente informa que se
encontra sobre as mesas comunicado sobre recursos do orçamento da União e
comunicado do Ministério da Educação. O Presidente informa ainda, a transferência da
reunião ordinária da Câmara do dia 20 de fevereiro de 2012 para o dia 23 do mesmo mês
em virtude do recesso do feriado do carnaval, havendo consenso de todos. Não havendo
mais matérias no pequeno expediente, a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE.
A vereadora Maria Aparecida de Queiroz pediu a colaboração dos vereadores em relação
ao projeto de lei nº. 01/2012 lido nesta reunião, justificando que houve alterações no
sistema contábil da prefeitura e o serviço social não foi informado desta mudança, tendo
continuado com os mesmos trabalhos e pegaram contas de água e de luz das pessoas

que se faz necessário pagar do mês de janeiro e fevereiro e já estão com aviso de corte.
Esclareceu que conforme está explicado no projeto de lei é necessário a adequação. Ao
final pede que o projeto de lei seja liberado para que não haja cortes de água e luz. O
Presidente solicitou parecer jurídico verbal, sendo que a assessoria após esclarecimento
das mudanças nas dotações orçamentárias da prefeitura sugeriu emenda modificativa ao
projeto de lei nº. 01/2012.

Após o vereador Márcio Andrade comentou sobre

requerimento nº 06/2012 de sua autoria o qual requer relação nominal das pessoas que
estão na fila de espera para realização de cirurgias, descriminando a data do pedido,
especialidade médica e laudo assistencial. O vereador Márcio Andrade solicitou que fosse
constado em ata que esta atitude é apenas para cumprir sua função de fiscalizar, disse
que de forma alguma, está pedindo para a administração parar com as cirurgias, e que se
surgirem rumores neste sentido não são verídicos e que apenas esta fiscalizando, porque
está desempenhando sua função como vereador. Em seguida o vereador Fernando
Pereira da Silva comentou que procurou a Promotoria de Justiça, para saber informações
sobre algumas representações que havia protocolado naquela promotoria. Quanto ao
não cumprimento de horário por parte do médico do PSF, o vereador relatou que em
resposta ao Promotor, o Prefeito Municipal e a Secretária de Saúde, responderam que o
profissional em questão cumpre seus horários e ainda, que não há reclamações da
população neste sentido. Em seguida o vereador Fernando Pereira solicitou ao
Presidente da Câmara qual seria a providência tomada em relação ao seu
questionamento quanto o tempo de experiência do assessor jurídico Dr. Laio Queiroz,
visto que é necessário cinco anos de experiência e de OAB. Disse que buscou
informações e novamente questionou qual seriam as providências tomadas, e justificou
que este questionamento não é pessoal e que visa apenas evitar problemas futuros ao
presidente. O Presidente respondeu que se houver alguma irregularidade será resolvida
esta semana. Não havendo mais oradores inscritos para o grande expediente passou-se
em seguida a ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Projeto de Lei nº 01/2012 que
“Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências”, o qual após ser
liberado pelas comissões permanentes recebeu emenda modificativa nº. 01/12 e foi
aprovado por unanimidade. Após o Presidente convoca para a terceira reunião ordinária
mensal a realizar-se no dia 23 de fevereiro quinta-feira, às dezenove horas, em virtude do
recesso do feriado do carnaval. 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 Márcio Andrade comentou sobre
requerimento nº 06/2012 de sua autoria o qual requer relação nominal das pessoas que

estão na fila de espera para realização de cirurgias, descriminando a data do pedido,
especialidade médica e laudo assistencial”. Leia-se “O vereador Márcio Andrade
comentou sobre requerimento nº 06/2012 de sua autoria o qual requer relação nominal
das pessoas que estão na fila de espera para realização de cirurgias, descriminando a
data do pedido e especialidade médica”.

