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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, realizada às dezenove 

horas do dia três de outubro, na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e 

sete, centro, Fortaleza de Minas. Foi feita a chamada estando todos os vereadores presentes. Após leu-se a ata 

da reunião anterior a qual após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Em seguida instalou-se o 

PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 12/11 que Estima a receita e 

fixa a despesa para 2012, o qual foi encaminhado as Comissões. Leitura do ofício de autoria do Gerente Geral 

da Votorantim Metais em resposta a ofício do Plenário; Leitura do ofício 59/11 do CRAS informando as 

atividades realizadas neste mês; Leitura dos convites: De autoria do CMRR para o 10º Festival do Lixo e da 

Cidadania; de autoria do AMN para inauguração da sede na cidade administrativa no dia 06 às 11:00 horas; de 

autoria do Deputado Carlos Melles para inauguração da duplicata da BR-491 no dia 06 as 09:00 horas. Após o 

Presidente concede prazo para a Comissão de Finanças e Orçamento até o dia 10/10 para emissão de parecer das 

contas de 2009. Agendada reunião pelos membros da Comissão no dia 10 as 17:00 horas, estendendo convite 

aos demais vereadores. O Presidente informa que a Secretária de Saúde Srª. Edilene irá agendar data com o 

Prefeito para se reunirem com os vereadores conforme solicitado pelo plenário, a qual será informada aos 

vereadores. Sem mais matérias no pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. O vereador 

Fernando Pereira fez os seguintes REQUERIMENTOS: 1º. Requer informações sobre quando será realizada 

licitação para aquisição de medicamentos de uso controlado na farmácia municipal em falta a mais de três 

meses, e os motivos pela falta dos mesmos.  2º. Requer manutenção no portão do cemitério municipal e a 

designação de servidor para o local visando haver maior controle com as chaves. 3º. Requer informações sobre 

veículo Vam da saúde que a mais de um ano se envolveu em acidente, informando o local que o veículo se 

encontra, os motivos de ainda não ter sido concluída a manutenção e os valores gastos. Em aparte o vereador 

Jurubel comentou que a vam não está mais na oficina do Paulo, que não sabe onde está e que somente teve 

informações que a manutenção está em fase de conclusão. Após o vereador Ricardo da Silveira disse que esteve 

no hospital com o Sr. Gaspar, servidor envolvido em acidente com veículo escolar, que assumiu envolvimento 

no acidente, e justificou que o veiculo estava com problemas mecânicos. O vereador sugeriu ao presidente ir ao 

pátio vistoriar o veículo. Em aparte o vereador Fernando Pereira comentou sobre os trajes de trabalho 

inadequado do servidor no pátio, que em conversa com o Sr. Marcelo sobre os fatos, o mesmo disse que as 
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providencias seriam tomadas e que soube que o servidor apesar de continuar conduzindo veículos da prefeitura, 

após o comentário do vereador, compareceu vestido adequadamente. Em seguida o presidente comunicou que 

buscou informação junto ao executivo sobre pagamento de insalubridade as agentes de saúde, tendo sido 

informado que não será possível o referido pagamento, e que as agentes poderiam acionar a justiça, visto que 

em outros municípios só foi pago após determinação judicial.  Em aparte o vereador Márcio Andrade 

questionou sobre a verba destinada pelo governo e da possível diferença. O Presidente esclareceu que soube que 

as diferenças são pelos descontos de encargos trabalhistas e após solicitou ao Assessor Jurídico, Dr. Paulo 

Fonseca, que desse seu entendimento. O Assessor Jurídico esclareceu que há verba específica no valor de R$ 

750,00 a cada agente e que além deste valor é disponibilizado o valor de R$ 6.700,00 para custear outras 

despesas do PSF, o qual não é suficiente, sendo complementando pelo município aproximadamente R$ 

5.000,00. Em relação às agentes, as destinações são específicas, porém, não há determinação legal para que os 

R$ 750,00 sejam gastos com pagamento de salário e que o que têm acontecido na região é uma questão de 

conscientização e reconhecimento dos administradores municipais que vem negociando e pagando 

insalubridade. E que toda a região já paga insalubridade, que existem alguns casos, como em Itaú de Minas, que 

as agentes recebem valor menor, porém recebem insalubridade, e que entende que acionar a justiça não é a 

solução, por ser essa uma questão de sensibilização, negociação e consciência. Esclarecidos diversos 

questionamentos foi encerrada a discussão. Após presente na reunião a Srª Deide Lúcia usa a palavra e 

apresentou convite da Associação Criança Feliz para participar de desfile de miss e mister 2011, no dia 15 as 

19:00 horas, no Parque de Exposições. Após questionou sobre a legalidade de realização de bailes no Clube da 

Melhor Idade. Relatou diversas situações com envolvimento de menores nas imediações dos bailes, as quais 

estão causando transtornos à vizinhança. O vereador Márcio Andrade questionou se os problemas já foram 

levados aos membros da melhor idade, sendo respondido que sim. A vereadora Cida Queiroz comentou que há 

na Câmara cópia do contrato de cessão do clube e que iram analisá-lo. A Srª. Deide concluiu dizendo que, caso 

não haja legislação proibitiva, estão elaborando abaixo assinado reivindicando providências e que irão dar 

continuidade ao mesmo. Tendo a vereadora Cida Queiroz, relatado que a reivindicação irá colaborar em relação 

a demora do clube que é o local específico e provavelmente haverá lei específica. O vereador José Ricardo 

comentou que soube que assim que forem concluídas as obras das piscinas o corpo de bombeiros emitirá a 
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liberação, pois apesar de ter uma parte concluída é necessário terminar as piscinas para a referida liberação. Em 

seguida o Presidente comentou sobre a suspensão dos treinamentos de capoeira no Clube da melhor idade, disse 

que os treinamentos foram transferidos para o poli esportivo com a justificativa de que não estaria sendo 

realizada corretamente a limpeza do clube, e que o executivo estava encontrando dificuldades para designar 

servidor para a limpeza do mesmo, comentou ainda que diversas crianças que foram para o treinamento no poli 

esportivo tiveram que voltar, pois estava havendo outro evento no local. Disse que o projeto tem caráter social e 

traz benefícios ao município, havendo a necessidade de tomadas de providencias. Em aparte o vereador Márcio 

Andrade afirmou que jamais houve proibição e que o Sr. Almir optou por transferir para o poli, pela dificuldade 

de encontrar servidor para realizar a limpeza. O Presidente complementou dizendo que é mais fácil designar 

servidor para a limpeza do que mudar a capoeira de local e ao final das discussões fez REQUERIMENTO do 

Plenário solicitando providências para a retomada do projeto capoeira no Clube da Melhor Idade, bem como 

para a designação de servidor para a limpeza, estando todos de acordo. O vereador Márcio Andrade fez 

REQUERIMENTO solicitando que o Executivo acelere a conclusão do Clube Municipal e seja verificada uma 

forma para que possam ser realizados eventos no mesmo, visando evitar esses tipos de transtornos. Sem mais 

discussões no grande expediente instalou-se a ORDEM DO DIA: Votação dos requerimentos apresentados 

nesta reunião sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária 

do mês de outubro a realizar-se no dia 10 em horário regimental. 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.  


