
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 19 DE ABRIL 
DE 2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira. 

Ás dezenove e trinta horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta 
a reunião. Compareceram os vereadores, Danilo Junior de Oliveira (PMDB), 
Francisco Ronivaldo Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio 
Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), e Reginaldo Marques 
dos Santos (PMDB). Ausentes os vereadores: Denílson Augusto do Nascimento 
(PDT), e Welington Dos Reis Dos Santos (PMDB).  O Presidente da sessão coloca a 
disposição a ata da reunião extraordinária anterior, a qual foi aprovada e assinada 
pelos vereadores. Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidente informa 
que esta reunião tem como ponto exclusivo de pauta a discussão e votação do 
Projeto de Lei nº08/2018, que "Autoriza o Município de Fortaleza de Minas/MG a 
participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro e dá outras 
providências". Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE DESTA CASA , 
agradeceu a presença do Prefeito e do secretário da educação Araldo Aguiar, 
comentou que na última reunião ordinária, foi apresentado o projeto do Consórcio 
Intermunicipal, e surgiram inúmeras dúvidas de alguns vereadores. Destacou que 
uma das principais dúvidas foi do vereador Reginaldo Marques Dos Santos, o qual  
comentou sobre a questão financeira do município, se o mesmo tem condições de 
participar deste consórcio. O Presidente enfatiza que o projeto é de grande valia, e 
que se o município puder participar será importante para saúde da comunidade, 
mas, devem avaliar. Pois as informações que o Prefeito repassou na última  reunião 
no plenarinho, foi de que o município está  passando momento difícil, podendo então 
ocorrer demissões futuramente. O Presidente comentou que esse Consórcio 
querendo ou não vai gerar custos, tendo em vista, informações recebidas pelos 
vereadores do impacto orçamentário entorno de dez mil reais no ano, ou seja, 
aproximadamente novecentos reais no mês, que esse é o valor gasto com a 
participação do  município. Questionado pelo Presidente, se este valor dá direito a 
alguns exames. Comentou que a preocupação e que esses mil reais que estará 
saindo dos cofres públicos mensalmente, poderá ser utilizado em situações 
agravantes, e que tal valor significa um salário de um servidor público no mês, 
enfatizando que essa foi umas das preocupações levantadas por alguns 
vereadores.Comentou em relação a distância  de Fortaleza de Minas a São 
Sebastião do Paraíso, e sobre o gasto com pedágio, ficando então mais caro as 
despesas. Relatou  que já existe convênio firmado  com o CISMIP em Passos e a 
distância é menor, assim economizando combustível. Falou a respeito de verificar a 
diferença dos valores dos exames entre São Sebastião do Paraíso e Passos. 
Questionou ao Prefeito, sobre a situação financeira do município e se tem como 
Fortaleza estar participando, questionou ainda se irá compensar tendo em vista, 
deslocamento  São Sebastião do Paraíso. Esclarecido pelo Prefeito que foi 
convidado a participar de reunião, em São Sebastião do Paraíso, com o prefeito 
Valquinho, juntamente do deputado Antonio Carlos Arantes, a qual o deputado 
informou que teria disponível um valor para cirurgias, mas, que esse valor seria 
destinado via São Sebastião do Paraíso, e para reutilizar este dinheiro teria que 



entrar no consócio. Comentou que no dia da reunião participou com ele a servidora 
pública, Cida Queiroz da área da saúde, e o vereador  Marcio Andrade o qual foi 
convidado pelo deputado. Que discutiram sobre o Consórcio Intermunicipal, 
esclarecendo que este consórcio  é um pouco diferente do CISMIP, porque no 
CISMIP faz consultas, cirurgias e exames, e após são efetuados os pagamentos e 
no consórcio de Paraíso, faz o depósito primeiro antes de usar. Explicou que 25% do 
valor depositado pelo município corresponde ao gerenciamento da manutenção do 
Consórcio, que eles liberam exames até chegar no valor máximo que pode ser 
gasto, e depois de  utilizado todo valor, a prefeitura é avisada que o crédito acabou, 
e se quiser continuar usando o Consórcio, basta depositar mais dinheiro. O Prefeito 
disse que conversou com a servidora Cida Queiroz, e o vereador Marcio Andrade, 
os quais disseram que tinham que fazer de tudo para o município participar do 
referido Consórcio, visando diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas, que hoje 
tem aproximadamente oitenta e sete pessoas aguardando. Comentou de estarem  
fazendo o Consórcio seis meses como um teste, para que zerem essa fila de 
espera, e  depois se o município não conseguir continuar, o mesmo sai do convênio. 
Falou sobre outros exames que não são feitos na Santa Casa de Passos e nem pelo 
CISMIP, os quais são feitos nesse Consórcio de São Sebastião do Paraíso. Relatou 
que depende dessa aprovação para estar firmando o convênio e disse que a única 
diferença para com o CISMIP  é que tem que pagar antes de usar, e o CISMIP é 
20% e em São S. do Paraíso é 25%, e que se não entrar no consórcio não tem 
como gastar os cem mil reais.  O Presidente da Casa pergunta se o valor de cem mil 
reais vem para o município ou específico para o consórcio, e se vem para o 
consórcio e o valor é destinado aos municípios conveniados, ou somente para 
Fortaleza. Respondido pelo Prefeito que o dinheiro vem via consórcio e para todos 
os municípios conveniados. O vereador Marcio Andrade esclarece que o valor 
recebido depende do porte da cidade, citou exemplo de cidades maiores que vão ser 
beneficiadas por com valores maiores. Dito pelo Prefeito que para aproveitar os cem 
mil reais, tem que entrar no consórcio de saúde, e que umas das coisas que chamou 
sua atenção, é não precisar da fidelidade, e se o município não tiver condições de 
continuar poderá sair. Quanto ao transporte, disse que o Consórcio se comprometeu 
de estar marcando as cirurgias em forma de mutirão, que seria feito transporte de 
ida e volta, fazendo com o  máximo de pessoas possíveis façam as cirurgias de uma 
só vez, para não precisar ficar indo e voltando sempre, visando facilitar. O  
Presidente desta casa comenta, que pode ter um dia específico da semana para 
estar levando os pacientes. Dito pelo prefeito que os representantes do consórcio 
disseram que assim pode estar fechando com o médico para fazer as cirurgias um 
dia todo, visando atender Fortaleza e outras cidades vizinhas visando baixar o custo.  
O Presidente solicitou que quando chegar os cem mil reais, para o Prefeito informar 
esta Casa. Relatou que quando esse projeto chegou houve uma certa estranheza 
dos vereadores, pois não tinham conhecimento dessa reunião em São Sebastião do 
Paraíso, relatando que foi uma reunião política. Disse que os vereadores tiveram 
algumas dúvidas sobre o projeto, as quais foram esclarecidas pelo prefeito. Relatou 
que o projeto é muito  bom e que irá trazer melhoria para a saúde, independente de 
qual deputado seja. Após O VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, disse 
não ter nenhum questionamento e que somente gostaria de comentar que em 
questão do transporte, o Consórcio Intermunicipal de Saúde conta com sete ônibus, 



os quais estão direcionados para alguns municípios, e citou que há ônibus reserva 
para atender. Disse que os representantes do Consórcio falaram que se o município 
não tiver condições de fazer o transporte, podem então utilizar esse ônibus reserva. 
Comentou sobre alguns exames do referido consórcio serem mais em conta que no 
CISMIP e outros serem no mesmo preço, disse que a vantagem é estar marcando 
vários exames no mesmo dia, pois,  no CISMIP isso não ocorre, podendo assim 
baratear o transporte, criando via de mão única, pois as vezes o  CISMIP não 
consegue atender todos os pacientes, e tendo outra opção seria viável. Enfatiza que 
o primordial nessa história é o recurso que foi conseguido para as cirurgias, no valor 
de cem mil reais colocando uma média de cinco mim reais cada cirurgia dará no 
mínimo umas vinte cirurgias, atendendo a população. Comentou sobre os noventa e 
cinco mil reais que a Câmara colocou como emenda impositiva, e declarou que 
então,  cento e noventa e cinco mil reais estão garantidos para cirurgias nesse ano. 
O Presidente pergunta se há previsão de recebimento do recurso de cem mil, 
respondido pelo vereador Marcio Andrade que é para o mês de abril ou no máximo 
até maio. Acrescentou que tem a questão de depois de julho de não poder receber 
mais, e por isso, pediu urgência no projeto, para ser aceito pela Câmara para 
agilizar, e os vereadores fazerem sua parte, para que o recurso possa vir, e se não 
vir, que os mesmos não sejam culpados. No uso da palavra o Prefeito disse ter 
analisado os valores desse Consórcio, o valor do CISMIP, de Monte Santo de Minas 
e Cássia,  os quais não fogem de outras cidades, dizendo então que a diferença é 
pouca.O vereador Marcio Andrade comentou sobre a situação financeira, lembrando 
que o valor para pagamento do convênio, não entra como gasto em folha de 
pagamento e não prejudicaria o índice. Disse que a visita foi muito boa, pois, o os 
representantes do Consórcio são receptivos e de ajudar, de propor, e disseram que 
se o município tiver um problema, pode fazer contato que estarão tentando ajudar a 
resolver da melhor forma possível. Em seguida O VEREADOR HÉLIO JUSTINO 
DOS SANTOS disse que está pronto para votar o projeto. Após fez uso da palavra O 
VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, o qual disse que a maior 
dúvida era sobre a questão financeira. Comentou ficar mais tranquilo de saber que o 
valor de cem mil reais ser para a cidade, deu exemplo se depositar mil reais, dos 
quais são tirados duzentos e cinqüenta reais para pagamento do gerenciamento, e o 
restante seja utilizado nos exames. Disse que se demorar seis meses para fazer 
todas as cirurgias, irão gastar mil e quinhentos reais, para ter um retorno de cem mil 
reais. Após o prefeito comentou se o município estiver em uma condição melhor, e 
houver possibilidade de todo mês depositar cinco mil reais, tirando os 25% que eles 
pegam para administrar o Consórcio, esse recurso poderá ser utilizado conforme 
precise. Tendo o vereador Reginaldo Marques perguntado ao Prefeito se os 25% 
será retirado dos valores depositados, respondido que sim, o vereador Reginaldo 
Marques relatou que então seria melhor depositarem um valor maior. Foi explicado 
pelo vereador Marcio Andrade e pelo Presidente que esses 25% são sobre 1,5% do 
FPM, e sobre o valor depositado. Após O VEREADOR GABRIEL LORENÇO DE 
QUEIROZ, disse que o vereador Marcio Andrade explicou muito bem na reunião 
passada, e que entende que o projeto vem ajudar o município e diminuir a fila de 
espera por cirurgias. Disse que o projeto é bom e viável, e que é de acordo com o 
mesmo estando à disposição para votar. O Prefeito comentou que esse valor e 
muito bom para estar aplicando. Que está com problema ,o qual esta correndo atrás 



para que e da Senhora Irani Evangelista faça cirurgia, pois, necessita da mesma a 
qual fica entorno de vinte mil reais. Declarou que está tentando de todas as 
maneiras conseguir esta cirurgia, e se não tiver outro recurso o município estará 
custeando esta cirurgia na Santa Casa de Passos. Pediu a colaboração de todos os 
vereadores, e disse estar a disposição de todos. Disse que podem continuar 
enviando as demandas, que não tem como atender todas, mas, aquilo que puder 
fazer, fará para ajudar a comunidade. Em seguida O VEREADOR FRANCISCO 
RONIVALDO RODRIGUES, disse que o projeto irá dar um custo para prefeitura, 
que tudo que se faz gera custo hoje em dia, e que isso é uma preocupação de todos 
os vereadores, porém, vale a pena investir  na saúde, uma vez que a fila de espera 
é grande, e com esse Consórcio várias pessoas irão sair da mesma. Relatou estar á 
disposição acreditando ser uma janela que irá se abrir para o município, disse que 
tudo que vem para saúde e educação tem que empenhar no máximo, e que o 
Presidente fez o certo de marcar reunião extraordinária.  Que espera que dê tudo 
certo, e se não der não foi por falta de empenho dos vereadores, lembrando que  
este consórcio vai ajudar bastante o município. Após O VEREADOR DANILO 
JUNIOR DE OLIVEIRA, disse que analisando o projeto encaminhado, o mesmo 
atende aos anseios da comunidade. Que gostaria de aproveitar essa oportunidade 
para perguntar ao prefeito em relação ao índice da folha, e a situação financeira do 
município. Comentou que alguns servidores estão procurando-o para obter 
respostas sobre a saúde financeira do município. Que esta é uma preocupação do 
vereador Reginaldo Marques e do Presidente. Solicitou ao Prefeito para  esclarecer 
se esse consórcio irá prejudicar o município financeiramente, questionando ainda,  
como está a real situação econômica e financeira do município, declarando que os 
vereadores acompanham a execução fiscal através dos balancetes contábeis, mas, 
com relação a prospecção de receita para  o município em questão da dificuldade, 
se a aprovação do projeto poderá impactar o mesmo, para então os vereadores 
poderem votar. Respondido pelo Prefeito é de conhecimento de todos que a 
situação financeira  do município não se encontra das melhores. Que  esse 
consórcio não irá impactar. Comentou que gostaria de esclarecer aos vereadores 
esta questão, e assim passarem essas informações adiante, pois, há alguns dias 
chegou avisar ao pessoal do processo seletivo, que seriam feitas algumas 
demissões no final de abril, pois sua preocupação era que estivesse estourada a 
folha de pagamento, só observou que isso não ocorreu e por isso, procurou os 
mesmos, e disse que talvez não ficariam no mesmo serviço que estão hoje, pois 
esta começando o projeto do viveiro de mudas e estaria colocando esse servidores 
no mesmo, tendo assim ainda um tempo de três a quatros meses de trabalho. 
Informou que a folha de pagamento está com 51%  e que gostaria que estivesse 
com 50%, mas, não conseguiu porque teve que contratar. Relatou que conversou 
com os representantes da ADPM os quais disseram  que não pode exagerar, mas, 
que por enquanto está tranqüilo. Declarou que irá continuar com o projeto das 
mudas de café acreditando que irá trazer benefícios daqui um tempo, que agora está 
tranqüilo, mas, não podendo prometer mais para frente. Comentou que umas das 
coisas que ele sempre fala com o pessoal é que aquilo que se for prejudicar, prefere 
não ficar com ninguém, que é preciso fazer o que for,  pois, enquanto está na 
prefeitura tem advogado para estar resolvendo, mas, depois que sair tem que arcar 
com tudo. O Presidente perguntou se esses 51% já é com repasse do 



IMPRESFORT. Respondido pelo prefeito que sim. Em seguida o vereador Danilo 
enfatizou que os vereadores estão nesta Casa para somar, e fazer tudo para que 
essa emenda parlamentar do deputado Carlos Melles, possa ser recebida para 
assim diminuir a fila de espera de oitenta e sete cirurgias. Falou que esses cento e 
noventa e cinco mil reais, direcionados à realização das cirurgias eletivas irá 
contribuir bastante e se colocou a disposição para votar o projeto. Não havendo 
mais nada a tratar no grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, com a 
seguinte pauta: Votação em turno único do Projeto de Lei nº08/2018 que  "Autoriza o 
Município de Fortaleza de Minas/MG a participar do Consórcio intermunicipal de 
Saúde do Sudoeste Mineiro e dá outras providências". Tendo sido aprovado por 
unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente convoca para a décima 
sétima reunião extraordinária da segunda sessão legislativa ordinária décima quarta 
legislatura, ás 19:00 horas, no dia 23 de abril de 2018. Após declara encerrada esta 
reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos 
presentes___________________________________________________________ 
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