ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DE MINAS/MG. Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2009, realizou-se a terceira reunião
ordinária da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro de
Souza Freire, cento e sete, centro. Iniciada às 19:00 a presente reunião foi presidida pela vereadora
Maria Aparecida de Queiroz, Presidente e secretariada pelo vereador Jurubel Honorato Reis,
secretário. A Senhora Presidente solicita ao secretário da mesa que proceda a chamada estando todos
os vereadores presentes. Havendo quorum a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a
presente reunião. 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. 03/2009
que “Dispõe sobre premiação em torneio leiteiro e dá outras providências”, o qual foi repassado às
comissões. Após foi realizada a leitura do ofício circular expedido pela ADESFORT, o qual solicita o
espaço da Câmara Municipal para apresentar aos comerciantes do município a proposta de
implantação da Associação Comercial de Fortaleza de Minas a ser realizada as 19:00 do dia 18 deste
mês, e na oportunidade convida os senhores vereadores e servidores desta Casa Legislativa. Em
seguida foi realizada a leitura do oficio nº. 013/09 de autoria da Secretaria Municipal de Saúde o qual
solicita o espaço da Câmara para a realização de palestra do Hospital do Câncer da Santa Casa de
Misericórdia de Passos-MG, a ser realizada as 17:30 do dia 19 deste mês. Não havendo inscrito para
comentarem sobre as matérias apresentadas foi encerrado o pequeno expediente, passando para o
GRANDE EXPEDIENTE. Inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Pereira da Silva
faz requerimento verbal solicitando do executivo que seja realizado um estudo sobre a regularidade
da arrecadação tributária incidente sobre a produção de tomates da fazenda Condor localizada no
chapadão de cima, a qual supostamente estaria sendo arrecadada no município de São Sebastião do
Paraíso. O vereador Fernando Pereira da Silva relatou que a sede da fazenda está localizada no
município de São Sebastião do Paraíso, mas que a plantação de tomates está localizada no município
de Fortaleza de Minas. Em seguida inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Francisco
Ronivaldo Rodrigues faz requerimento verbal solicitando a construção de um posto de saúde no
bairro do Chapadão, tendo em vista que o local onde são realizados os atendimentos médicos não é
adequado e nem estruturado para este fim. Em seguida inscrito para fazer o uso da palavra o vereador
Ricardo da Silveira faz requerimento verbal solicitando que seja realizado atendimento odontológico
aos dias de sábados. Após inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Márcio Domingues Andrade
faz requerimento verbal solicitando manutenção nas vias do município. Em seguida inscrita para

Habitacional Horaida de Melo a Rua Bonifácio Álvares da Costa, questionando se o referido trecho
pertence ao município ou se é propriedade particular, no caso de pertencer ao município solicita o
termino do asfalto daquele trecho. Após inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Wilson
Pereira faz requerimento verbal solicitando a construção de um desvio de passagem urbana para
veículos de médio e grande porte, deixando as vias públicas exclusivamente para local e veículos de
pequeno porte, visto que os referidos veículos estão trafegando pelas vias municipais deixando o
asfalto em péssimas condições. Em seguida inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Fernado
Pereira da Silva faz requerimento verbal solicitando um veículo municipal para fazer o transporte de
moradores dos bairros rurais para a cidade a fim de terem atendimento odontológico. O vereador
Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que os dentistas faziam atendimento no bairro do chapadão,
mas que não sabe informar que continuam. A presidente da Câmara, vereadora Maria Aparecida de
Queiroz, solicitou que fosse incluído no presente requerimento, a solicitação de maior suporte técnico
em equipamentos de trabalho para melhor atendimento. O vereador Jurubel Honorato dos Reis
solicitou a inclusão no presente requerimento de solicitação para que os tipos de tratamentos fossem
ampliados, como o tratamento de canal que não pode ser considerado como estética, pois é um
problema que causa muita dor. Dando continuidade ao grande expediente o vereador Ricardo da
Silveira disse que procurou a diretoria do hospital municipal na condição de presidente da Comissão
de Educação Saúde e Assistência e solicitou providências quanto ao caso relatado na reunião passada
de erro médico no atendimento de uma criança com fratura do braço, disse que as providências já
foram tomadas e que será realizado o reembolso de despesas médicas particulares que a família da
criança teve que arcar pela negligencia médica ocorrida. Em seguida o vereador Márcio Domingues
Andrade relatou que os moradores do bairro rural Areias, tem atendimento médico no bairro, mas que
encontram dificuldades, visto que depois do atendimento e a expedição de receita médica os mesmos
tem que vir no hospital municipal para buscarem os remédios, e faz requerimento verbal solicitando
que o referido atendimento seja ampliado e solucionado para que os moradores não precisem vir no
município. A presidente da Câmara Maria Aparecida de Queiroz, sugeriu que as enfermeiras tragam
as receitas para que posteriormente levem os remédios receitados. O vereador Francisco Ronivaldo
Rodrigues disse que o Dr. Silvio faz atendimento toda quinta-feira no bairro do chapadão e sugeriu
que a equipe levasse os remédios para os moradores. Em seguida o vereador Jurubel Honorato dos
Reis disse que esteve no hospital e foi questionado pela diretoria do mesmo se haveria a possibilidade
de estarem usando o espaço da Câmara Municipal uma vez por mês com a finalidade de ministrarem

Ordem do Dia com a seguinte pauta: Segunda votação do Projeto de Lei nº. 02/2009 que “Dispõe
sobre criação de cargo, modifica a redação de Anexos e dá outras providências”, que foi aprovado por
unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº. 03/2009 que “Dispõe sobre premiação em
torneio leiteiro e dá outras providências”. Após discussões o presente Projeto de Lei foi liberado pelas
comissões e colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Após passou-se a discussão e
votação dos seguintes requerimentos: Requerimento nº. 20/09 de autoria do vereador Fernando
Pereira da Silva; Requerimento nº. 21/09 de autoria do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues,
Requerimento nº. 22/09 de autoria do vereador Ricardo da Silveira; Requerimento nº. 23/09 de
autoria do vereador Márcio Domingues Andrade; Requerimento nº. 24/09 de autoria da vereadora
Maria Aparecida de Queiroz; Requerimento nº. 25/09 de autoria do vereador Wilson Pereira;
Requerimento nº. 26/09 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva e Requerimento nº. 27/09
de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade. Aprovados. Não houve oradores inscritos para
discussão dos requerimentos. 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.

