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Ata da primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos seis dias do mês de fevereiro de 2017, às dezessete horas, no salão Dr.
Edésio Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, realizou-se a primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros. O Presidente abriu a sessão e solicitou ao
Secretário da Mesa Diretora Vereador José Eder Rodrigues Duarte que
procedesse à chamada. Estavam presentes à reunião os senhores vereadores:
Jésus do Rosário dos Santos, Geraldo Andrade da Silva, José Eder Rodrigues
Duarte, Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, Carlos Elísio de Oliveira,
Madalena Conceição Rodrigues Dias, Moacir Pereira da Costa, Ricardo Soares
de Melo e Tiago Dias Vieira. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do
Rosário dos Santos, em atendimento ao disposto no art. 129 do Regimento
Interno, determinou o arquivamento das proposições não apreciadas na
legislatura anterior. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) Leitura do Expediente do Executivo: Projeto de Lei nº. 001/2017, de autoria
do Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº. 558 de 28 de maio de 2014, que
Autoriza Contratação Temporária para Atendimento dos Programas Vinculados
ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e dá outras providências”. O
Executivo solicitou urgência na apreciação do Projeto de Lei acima mencionado.
O pedido de urgência foi apreciado e aprovado pelo Plenário. 2) - Leitura do
Expediente de Terceiros: Comunicado Nº. CM215846/2016 do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
no valor de R$13.060,06 (treze mil sessenta reais e seis centavos), para o
Programa Quota, parcela 011. Ofício nº. 1588/2016/GIGOV/GV do Sr. Rogério
Silva Cardoso - Gerente de Filial E.E. da Gerência Executiva de Governo Governador Valadares, notificando sobre o crédito de recursos financeiros, sob
bloqueio, em 30/12/2016, no valor de R$121.875,00 (cento e vinte e um mil
oitocentos e setenta e cinco reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº.
1015165-20, firmado com o município de Ferros, assinado em 18/12/2014, no
âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do
Ministério do Esporte, que tem por objeto Implantação e modernização de
infraestrutura esportiva. Ofício nº. 15/2017/GIGOV/GV do Sr. Luciano Moreira
Amaral – Gerente de Filial E.E. - Gerência Executiva de Governo - Governador
Valadares, notificando sobre o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
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02/01/2017, no valor de R$121.875,00 (cento e vinte e um mil oitocentos e
setenta e cinco reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº. 101516520, firmado com o município de Ferros, assinado em 18/12/2014, no âmbito do
Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério do
Esporte, que tem por objeto Implantação e modernização de infraestrutura
esportiva. OF/GAB/SUBSEAM/Nº. 2465/2016 do Sr. Marco Antônio Viana
Leite – Subsecretário de Assuntos Municipais - Secretaria de Estado de
Governo, de ordem do Governador Fernando Damata Pimentel, comunicando o
pagamento da 2ª (segunda) parcela do convênio 5191001262/2016, no valor de
R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) - Programa de Investimentos da
MGI/SETOP. Ofício nº. 236/2016 do Sr. Rodrigo Augusto Fragas de Almeida Promotor de Justiça desta Comarca, comunicando que o procedimento
instaurado na Promotoria de Justiça sob nº. MPMG-0259.16.00009-9, cujo
objeto era apurar garimpo ilegal no leito do Rio Santo Antônio, distrito de Sete
Cachoeiras - zona rural deste Município, teve seu arquivamento determinado em
19 de dezembro de 2016. Ofício Circular nº. 01/2017 da Sra. Marina Soares
Assunção – Presidente do Conselho Tutelar de Ferros, encaminhando a Planilha
Semestral da demanda do Conselho Tutelar, no período de 01/07/2016 a
31/12/2016. SUPER-MG/REDERH/2016/89, da Superintendência Estadual de
Varejo e Governo de Minas do Banco do Brasil, em atenção ao ofício nº.
134/2016, de 14 de dezembro de 2016 e moção nº. 32/2016 de 12 de dezembro
de 2016, esclarecendo que a agência 2063 – Ferros vêm prestando serviços neste
Município desde 1980, sempre buscando melhorias em seu atendimento e
aprimorando os serviços colocados à disposição dos clientes e usuários. E ainda,
informando que no início do mês de dezembro de 2016, a agência passou por
alguns problemas com equipamentos de transmissão de dados que necessitaram
de reparos por mão de obra especializada, e reposição de peças específicas nem
sempre disponíveis no mercado, motivo pelo qual a referida agência teve que
trabalhar em regime de contingência durante alguns dias. Mensagem de e-mail
do Sr. Anderson Ferreira - Superintendente de Coordenação e Representação
Parlamentar – CEMIG, em atenção a Moção nº. 033/2016, de autoria do
Vereador Tiago Dias Vieira, informando que, em uma análise mais aprofundada
da ocorrência de 07/12/2016 que gerou a interrupção do fornecimento de energia
ao Município de Ferros, foi identificado que com as fortes chuvas que atingiram
a região foram bastante significativas causando avarias ao sistema elétrico, onde
resultando em três postes quebrados, árvores sobre a rede e cabos partidos na
estrada de acesso ao Distrito de Santo Antônio da Fortaleza. Informando ainda
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que várias equipes da Cemig foram mobilizadas para atender às diversas
demandas que surgiram em toda a região, priorizando restabelecer as Sedes
Municipais afetadas, dentre elas a Sede Municipal de Ferros, que teve o
fornecimento de energia restabelecido no mesmo dia às 22:40 horas.
Correspondência do Gabinete do Governador de Minas Gerais – Fernando
Damata Pimentel agradecendo o gentil comunicado, por meio do Ofício nº.
038/2017, sobre a composição da nova Mesa Diretora desta Casa Legislativa e
cumprimentando a todos com votos de exitoso mandato. 3) - Leitura do
Expediente dos Vereadores: Projeto de Resolução nº. 001/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a constituição das Comissões Permanentes da
Câmara Municipal de Ferros para o biênio de 2017 a 2018”. Indicação nº.
001/2017, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de “patrolamento” e limpeza marginal
da estrada principal de acesso à sede dos distritos de Sete Cachoeiras e Santo
Antônio da Fortaleza. Indicação nº. 002/2017, de autoria do Vereador José Eder
Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se
fazer a manutenção de uma Ponte na estrada principal de acesso ao distrito de
Sete Cachoeiras, mais precisamente em frente à Fazenda do Sr. Juvenil
Rodrigues Anício, mais conhecido por “Ní’. Indicação nº. 003/2017 de autoria
do Vereador Tiago Dias Vieira, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade
urgente de se fazer o aterro de dois passa gados, construídos recentemente, na
estrada principal de acesso ao distrito de Sete Cachoeiras, sendo um próximo da
Vila Macarrão e o outro em frente à Fazenda do Sr. Juvenil Rodrigues Anício,
mais conhecido por “Ni”. Indicação nº. 004/2017, de autoria do Vereador Tiago
Dias Vieira, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de
construção de uma nova Ponte de madeira, na estrada que interliga a sede do
distrito de Santo Antônio da Fortaleza à localidade de São José da Vista Alegre,
mais precisamente em frente aos imóveis rurais de José Jacinto Neto e
Raimundo Euzébio. Indicação nº. 005/2017, de autoria do Vereador Carlos
Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade de proceder
ao reajuste do piso salarial dos professores da Rede Municipal de Esino,
conforme determina a lei federal 11.738 de 16 de julho de 2008. O percentual de
reajuste é de 7.64%. Moção nº. 001/2017, de autoria do Vereador Ricardo Soares
de Melo, de Pesar pelo falecimento da Sra. TERESINHA CASSIMIRO
OLIVEIRA CRUZ, ocorrido neste último domingo, 05/02/2017. Ela era casada
com o Sr. José Cassimiro Cruz, mais conhecido por “Zé Pequeno”, deixou 04
filhos e residia na localidade da “Boa Vista dos Maltas”. ORDEM DO DIA:
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Turno único de Discussão e Votação: Moção nº. 001/2017, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo falecimento da Sra. Teresinha
Cassimiro Oliveira Cruz, no dia 05 de fevereiro de 2017, sendo aprovada por
unanimidade. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
convocou aos demais Vereadores para uma reunião extraordinária, que será
realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, às 15:00 horas, no Plenário Dr. Edésio
Soares de Carvalho, para deliberação do Projeto de Resolução nº. 001/2017, que
“Dispõe sobre a constituição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal
de Ferros para o biênio de 2017 a 2018”. O Vereador Tiago Dias Vieira
comentou sobre a resposta da Cemig com relação à falta de energia, informando
que a Moção de Repúdio se originou devido a constante falta de energia no
Município, inclusive o distrito de Santo Antônio da Fortaleza, chegou a ficar
quase 01 (uma) semana sem energia elétrica. O referido Vereador disse que é um
desrespeito com a comunidade que paga taxas altíssimas na companhia e não ter
se quer um serviço digno de manutenção. O Vereador Tiago Dias Vieira,
questionou ao Presidente da Câmara, quanto ao critério utilizado para a
formação das Comissões Permanentes, tendo em vista que o artigo 39 do
Regimento Interno prevê que a composição das Comissões Permanentes seja
feita em comum acordo, pelos líderes dos partidos. O nobre Vereador sugeriu
que o Presidente fizesse uma reunião com os 09 (nove) vereadores para deliberar
sobre o assunto, pois a intenção desta Casa Legislativa é trabalhar em conjunto,
visando o bem estar do povo de Ferros. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou que o Município de Ferros, vem sofrendo com as concessionárias de
serviços públicos, tais como: Banco do Brasil, Vivo, Oi, Cemig, etc. E sugeriu
que se formasse uma Comissão Especial para buscar solucionar esses problemas.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: A Sra. Olívia de Carvalho Bretas,
comentou que tomou conhecimento de uma reportagem da cidade de
Alfenas/MG, onde o Prefeito e os Vereadores doaram os vencimentos relativos
ao mês de janeiro para uma determinada entidade. A referida senhora disse que
postou a reportagem em sua página no “Facebook”, onde sugeriu que os
Vereadores adotassem o exemplo da cidade de Alfenas/MG. O Vereador
Ricardo Soares de Melo comentou que teve a iniciativa de pedir aos nobres
colegas Vereadores, para que os mesmos doassem a quantia de R$ 1.000,00
(hum mil reais) dos receptivos subsídios ao Hospital São Judas Tadeu. A Sra.
Olívia de Carvalho Bretas parabenizou o Vereador Ricardo Soares de Melo pela
iniciativa e disse que o Hospital São Judas Tadeu é um problema do Município e
da população. O Vereador Carlos Elisio de Oliveira pediu a palavra, e comentou
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que o Hospital São Judas Tadeu não pode arcar com despesas e assumir
obrigações que são da municipalidade, pois o atendimento básico e
responsabilidade do Município. E caso o Hospital fechasse as portas, seria
necessário que o pronto atendimento (Posto de Saúde do Município) realizasse
atendimento básico de 24 (vinte e quatro) horas, o que seria um caos para a
Prefeitura, devido às dificuldades em manter esse serviço à população. E relatou
que o Poder Público Municipal e constitucionalmente obrigado a fornecer
atendimento aos casos de baixa complexidade. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira apresentou os valores que a Prefeitura e o Estado repassaram ao
Hospital São Judas Tadeu no período de 2013 a 2016. A Prefeitura repassou um
total de R$ 1.911.495,00 (hum milhão, novecentos e onze mil e quatrocentos e
noventa e cinco reais) e o Estado repassou o valor de R$ 1.960.000,00 (hum
milhão e novecentos e sessenta mil reais). E sugeriu que o Poder Legislativo
crie uma Comissão Especial para que junto com o Poder Executivo busque
solução para os problemas do Hospital. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, cumprimentou os Vereadores e
parabenizou à Mesa Diretora. O Prefeito Municipal disse que é o seu 3º
(terceiro) mandato e dentre esses mandatos, os últimos 30 (trinta) dias foram os
piores de todos. Informou que o Hospital São Judas Tadeu será sim um dos
maiores desafios de sua Gestão, como dito pelo Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, uma vez que a situação do Hospital está muito complicada, pois perdeu
a condição de filantropia, mas já estão tentando reverter a situação. Que o
hospital está devendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o Município não tem
condições de arcar com esses valores. Informou ainda que era as ações da
Petrobras que mantinham o Hospital de “pé”, mas devido à crise a situação
complicou. Na ocasião, pediu mais compreensão dos Vereadores com relação às
indicações, pois está trabalhando para contenção de gastos, haja vista que o
Município está com uma situação financeira complicada. O Vereador Tiago Dias
Vieira questionou ao Prefeito Municipal, quanto ao funcionamento das
máquinas. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho
respondeu que nenhuma máquina está em funcionamento, mas que conseguiu
arrumar uma Patrol, uma retroescavadeira e uma Pá Carregadeira. O Prefeito
Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, comentou que reuniu com
o Diretor da CEMIG, para discutir sobre a situação do Município de Ferros, com
relação às constantes falta de energia. Informou que o Diretor da Cemig prestou
esclarecimentos quanto os serviços de manutenção da rede elétrica, alegando que
os serviços são prestados por empresas terceirizadas e não pela Cemig. Que a
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empresa que presta serviços na região de Ferros teve seu contrato rescindido,
pois não estava cumprido o contrato de prestação de serviços. E que foi acionado
a 2ª (segunda) colocada no processo licitatório que também não cumpriu o
estabelecido no contrato, sendo o mesmo rescindido. Na ocasião foi acionada a
3ª (terceira) empresa que não compareceu, sendo necessária a abertura de novo
processo licitatório para prestação de serviço na região. E que a empresa
vencedora é do estado do Ceará, e essa, anteriormente exercia atividade de
recapagem e manutenção de asfalto. Após vencer o processo licitatório junto a
Cemig, a mesma está qualificando mão de obra para exercer atividades de
manutenção de rede elétrica. E que a regularização da prestação de serviços de
manutenção de rede elétrica na região de Ferros está prevista para iniciar no mês
de março. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e solicitou
ao Secretário da Mesa, senhor José Eder Rodrigues Duarte que lavrasse a ata,
para que fosse lida e assinada por todos. Câmara Municipal de Ferros, 06 de
fevereiro de 2017.

