ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, realizada às 19:00 horas do dia 14 de maio de
2012, na sede da Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.
Aberta a sessão foi feita a chamada de presença estando ausente a vereadora Maria Aparecida de
Queiroz e presentes os demais vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada
por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura
do Projeto de Lei nº 04/12 que “Dispõe sobre alteração do art. 109 da Lei Complementar nº 03/2007, o
qual foi encaminhado as Comissões. O Presidente informou que estavam sobre as mesas cópias de
convite da EMATER para o Encontro Minas Leite, no dia 15/05/12, as 09:00 horas no sítio Fortaleza;
cópia do ofício nº. 15/12 da Secretaria de Estado de Saúde que noticia sobre o Programa Estadual de
Controle do Câncer de mama que amplia a faixa etária para rastreamento da doença de 50 a 69 para 45
a 69 e solicita a divulgação do programa; e cópia de convite da ADESFORT para a abertura do projeto
mesa cheia no dia 15/05/12, as 13:00 horas no alojamento da prefeitura. O vereador Márcio Andrade
em relação ao projeto de lei nº. 04/12 que altera o período de afastamento de servidor público para
tratar de interesses particulares de dois anos prorrogáveis por igual período para dois anos podendo ser
prorrogado por período não superior a quatro anos, disse que existe lei federal que trata do assunto que
permite que esse período seja de até três anos e que para o Estado é somente dois anos, enfatizando
que é preciso analisar o projeto para adequação correta do mesmo. O vereador Wilson Pereira
comentou que o período atual de dois anos, foi alterado no mandato passado conforme legislação
federal e que o projeto de lei deve ser avaliado pelo prefeito se precisará do servidor ou não, citando um
exemplo de que há uma máquina parada e o operador está de licença, e que quando for cedida a
licença, que seja analisada para que não haja prejuízo ao município, porém enfatizou que é a favor do
projeto de lei. Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE
EXPEDIENTE. O vereador Márcio Andrade comentou que conforme havia sido combinado na reunião
anterior que foi com o presidente ao hospital na data e hora agendadas, porém a Secretária de Saúde
estava em uma reunião regional não tendo acontecido a reunião, porém no dia seguinte o presidente foi
ao hospital e irá informar o resultado aos vereadores. Disse que soube de fato ocorrido nesta data no
hospital que teria sido acionada a polícia militar, porém preferiu não entrar em detalhes por não ter
maiores informações, sugeriu que sejam tomadas as providências necessárias para resolução dos
problemas e que é necessário tomar medidas administrativas e que seria interessante fazerem reuniões
com os assessores responsáveis pelo departamento de saúde e manifestar apoio ao prefeito para
resolver os problemas. Em aparte o Presidente informou o resultado da reunião com a secretaria de
saúde, disse que foi informado que há médicos insatisfeitos e estão tentando melhorar a situação. Que
há no hospital três horários de atendimento por ficha e fora destes horários o atendimento é de urgência

e emergência, e que realmente houve um problema no hospital, o qual não sabe informar ao certo, mais
que supostamente teria sim, havido um BO e que sabe que o problema foi com a Drª. Caroline. Em
aparte o vereador Fernando Pereira disse que houve problema parecido na semana passada com a
mesma médica. O vereador Wilson Pereira disse que em relação aos problemas do hospital, vem
reivindicando em diversas reuniões providências e que quanto ao problema ocorrido nesta data, soube
que uma senhora chegou com dores no peito no hospital e que a médica negou atendimento e que a
Srª. Ediléia solicitou a mesma que fizesse o atendimento e tentou tomar todas as providências e não
tendo conseguido, ela mesma orientou a paciente a acionar a PM. Disse que sua esposa presenciou e
após a Senhorita Ediléia lhe informou o que tinha acontecido. O vereador disse que este é um problema
sério, pois são vidas que estão em jogo, que pode acontecer que um paciente morra no hospital com a
médica no quarto. Ao final solicitou ao presidente que fosse agendada reunião para tomadas de
providências. Em aparte o vereador Francisco Ronivaldo disse que como presidente da comissão de
saúde, acha que, não adiante ficarem todas as semanas debatendo sobre os problemas na área da
saúde e que é preciso tomar atitudes, pois pode acabar acontecendo o pior e é preciso que haja
autonomia pela secretária de saúde, que também está de mãos atadas. Dando continuidade o vereador
Márcio Andrade fez os seguintes requerimentos verbais: 1. Requer informações se já foi realizado
procedimento licitatório para a realização de análise de solo, e caso não tenha sido realizada que se
faça o mais rápido possível, visando à correção do solo na época correta; 2. Requer recapeamento na
travessa Oliveiro Oliveres de Oliveira e Rua Auristela Vasconcelos Horta, bem como em todas as vias
que necessitarem de recapeamento; 3. Requer seja regularizado o transporte escolar noturno para
Passos que está tendo problemas com passes escolares. Após solicitou ao Presidente que buscasse
informações junto ao Chefe do Executivo dos motivos do clube municipal não ter sido liberado ainda.
Tendo o Presidente ficado de buscar estas informações e após lhe passaria. Em seguida o vereador
Francisco Ronivaldo Rodrigues fez requerimento verbal requerendo cópia do laudo técnico e vistorias
do INMETRO e DER realizadas no ônibus que faz o transporte escolar do bairro Chapadão para São
Sebastião do Paraíso, bem como cópia dos contratos dos procedimentos licitatórios dos demais
veículos que fazem a linha do Bairro Chapadão para o APAE e AMA, solicitando que sejam respondidos
dentro do prazo. O vereador disse que iria requerer ao chefe de transporte, porém o mesmo lhe
informou que não quis receber o laudo técnico, pois não aceita o ônibus que tem o ano de fabricação
inferior ao que é exigido, ou seja, acima do ano 2000 e não iria aceitar o laudo e que o mesmo fosse
entregue ao prefeito. Continuando o vereador Francisco Ronivaldo comentou sobre o casal de irmãos
Sr. Orlando e Sr.ª Tereza, de que foi feita denuncia ao MP de que o casal está vivendo sob maus tratos,
em razão do local onde vivem, disse que a denuncia é um ato covarde, pois os dois são moradores

antigos do bairro, gostam das atividades rurais em especial carreatas de boi, que são ativos e tem
alimentação abundante produzida por eles, e que o único problema é que ambos têm alguns problemas
de saúde, mais que apesar da residência ser simples e humilde, eles são felizes onde vivem e que
entende que se eles forem tirados de lá, ficarão doentes de tristeza, pois quando vão à cidade por
algumas horas ficam ansiosos para retornar ao sítio. Ao final solicitou apenas que fosse dada maior
atenção a saúde dos mesmos e que sempre que o médico e agentes forem ao bairro que façam visita a
eles para que tenham orientação médica periódica, mas que não permitam que sejam tirados de lá, pois
provavelmente morrerão de tristeza. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva agradeceu ao
presidente por tê-lo procurado para informar sobre o fato da Srª. Roseane. Disse que após esteve com
a Srª. Roseane que disse que a justificativa da Srª. Liliam não procede, pois quando fez o agendamento
morava com sua mãe, porém entende que não é porque casou que deve alterar o cadastro mais apenas
acrescentar a certidão de casamento e a renda familiar e que já levou toda a documentação,
desmentindo a versão de que faltavam documentos. Em seguida o vereador comentou que o PSF está
fazendo agendamento para consulta com o médico do PSF que foi contratado para cumprir carga
horária de oito horas diárias a qual já não é cumprida, o vereador disse que não concorda e que
gostaria que esse assunto fosse tratado na reunião sobre a saúde e que entende que além dos
assessores responsáveis pela saúde o médico do PSF também deveria ser convocado. Após diversas
discussões relacionadas aos problemas com a saúde o plenário concordou em convocar a Diretora do
Departamento de Saúde, Srª. Edilene Gonçalves, a Assessora de Saúde, Srtª. Ediléia Melo e a
Enfermeira Chefe do PSF e convidar o Prefeito para a reunião ordinária da Câmara no dia 21 de maio,
as 19:00 para tratarem sobre a saúde pública municipal. Após o vereador Fernando Pereira fez os
seguintes requerimentos: 1. Reitera requerimento que requer informações sobre a forma utilizada para
seleção e contratação dos funcionários da CRAS, e relação dos mesmos, esclarecendo que não tem
intenção de fazer qualquer perseguição aos funcionários. 2. Requer do Chefe de Transporte que trate
os cidadãos fortalezenses com mais respeito. Em justificativa ao requerimento o vereador comentou
que presenciou um ato de desrespeito por parte do chefe do setor de transporte, Sr. Tenório. Disse que
alguns cidadãos foram contemplados com trinta cursos que serão ministrados pela FESP e que foram
abertas noventa vagas para Fortaleza através de parceria entre a FESP e o Instituto Votorantim. Falou
que o Sr. Tenório, disse no pátio, que podem matricular-se quem quiser, porém quem se matricular vai
perder o dinheiro da matrícula, pois não irá ceder transporte. O vereador manifestou indignação e disse
que o Sr. Tenório agiu precipitadamente e com falta de respeito. O vereador falou que o município deve
disponibilizar o transporte, pois esses jovens são o futuro de Fortaleza, e voltou a pedir que haja
respeito por parte do Sr. Tenório; 3. Reitera requerimento que requer a construção de rede de esgoto no

sítio rotatória. O Presidente disse que estão buscando soluções para o problema que é necessário,
porém, não tem como fazer uma ETA apenas naquele local e que quando for fazer será para todo o
município. Porém as casas estão prontas e é preciso solução. O vereador Fernando disse sobre alguns
pontos mais críticos e que teve resposta que a prefeitura não poderia fazer porque o loteamento era
particular, porém foi votado projeto de lei passando aquela área para urbana e que o que os moradores
querem é que pelo menos seja aberta valeta para eles mesmos fazerem. O vereador Márcio disse que o
problema não é em mandar a máquina e sim da responsabilização da prefeitura. O vereador José
Ricardo disse que segundo o prefeito a FIAM não libera, pois há vários processos na justiça relativos à
lei ambiental, pois o local está dentro de área de preservação e que faltam diversos documentos. Houve
debate quanto respaldo legal para a prefeitura fazer a rede de esgoto e sobre diversos impedimentos
para a liberação ambiental. Após discussões o vereador Fernando Pereira solicitou que constasse no
requerimento sobre a instalação de quebras molas na rotatória, que já foi solicitado, enfatizando que já
houve acidentes naquele local e que não podem esperar que ocorra mais acidentes. Não havendo mais
oradores no grande expediente instalou-se a ORDEM DO DIA: Votação em segundo turno do Projeto
de Lei nº 03/12 que autoriza doação de móvel e dá outras providências, o qual foi aprovado por
unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por
unanimidade. O Presidente reafirma convite para Audiência Pública dos servidores no dia 16/05/12 as
19:00 horas na sede da Câmara. Após convoca para a terceira reunião ordinária do mês de maio, a
realizar-se no dia 21 às 19:00 horas. 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.

