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Ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos treze 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 segunda 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. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
025/2017, encaminhando Projeto de Lei Complementar nº. 001/2017, que
“Altera a Lei Complementar nº. 26 de 17 de dezembro de 2009 que Institui o
Estatuto do Magistério Público da Educação Básica no Município de Ferros”.
Ofício nº. 027/2017, encaminhando decisão de agravo, interposto pela Câmara
Municipal de Dores de Guanhães, referente ao mandado de segurança sobre
dedução FUNDEB do repasse do duodécimo. Ofício nº. 029/2017, convocando
Reunião Extraordinária, com a finalidade de apreciação e votação do Projeto de
Lei nº. 002/2017, que “Altera a Lei Municipal nº. 597, de 07 de novembro de
2016 e dá outras providências”. Salientando que o Projeto de Lei acima
mencionado é de suma importância diante da grave crise financeira em que se
encontra o Hospital São Judas Tadeu e da necessidade de adequação dos
repasses de subvenção aos ditames da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que
passou a ser aplicada em relação ao Município a partir de janeiro/2017. O
referido Projeto de Lei foi lido logo após Ofício. O Vereador Tiago Dias Vieira
solicitou cópia do Ofício nº. 027/2017 expedido pelo Prefeito Municipal. O
Presidente da Câmara deferiu o pedido do nobre Vereador. 2) - Leitura do
Expediente de Terceiros: Ofício Circular nº. SAJ/TES/07/2017/LFF, do
Excelentíssimo Juiz de Direito da Comarca de Ferros, Sr. Luiz Flávio Ferreira,
convidando para Audiência de Instalação da Correição Ordinária relativa ao ano
de 2016, designada para o dia 15 de fevereiro de 2017, às 17:00 horas, na sala de
Audiências, oportunidade em que serão recebidas denúncias, reclamações ou
sugestões a respeito da execução dos serviços judiciários em geral, dos serviços
notariais e de registros, dos serviços da justiça de paz, da polícia judiciária e dos
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presídios da Comarca. Ofício nº. 001/2017 do Presidente Municipal do Partido
Socialista Brasileiro - PSB, Sr. José Hermínio de Andrade, indicando o Vereador
Tiago Dias Vieira, como líder do Partido nesta Casa Legislativa. Convite do
Comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Coronel Edvanio Rosa Carneiro,
para a solenidade de transmissão e assunção de Comando do 26º Batalhão de
Polícia Militar, do Tenente Coronel Jair Antônio Pontes Neto para o Tenente
Coronel Hudson Matos Ferraz Júnior, a realizar-se no dia 14 de fevereiro de
2017, às 10 horas, no 26º Batalhão de Polícia Militar, em Itabira/MG. Convite
do Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, Vereador
João Marcos Otoni Seabra de Souza, para a Solenidade de entrega de
Homenagens aos Excelentíssimos Senhores Governador do Estado de Minas
Gerais, Fernando Pimentel, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, Herberth José Almeida Carneiro e Deputado Federal, Gabriel
Guimarães, no dia 19 de fevereiro de 2017, às 11:00 horas, no Plenário Vereador
Mozart Soares de Paula, na Câmara Municipal de Conceição do Mato
Dentro/MG. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº.
001/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Elísio de Oliveira, Ana Nazaré
Alves de Souza Andrade e Ricardo Soares de Melo, requerendo ao Presidente da
Câmara, a implementação de um projeto de Resolução, subscrito pela Mesa
Diretora, constituindo uma Comissão Especial, nos moldes do art. 63 do
Regimento Interno, para monitoramento permanente da gestão do Hospital São
Judas Tadeu, custeado basicamente com recursos do Município. Requerimento
nº. 002/2017, de autoria dos Vereadores Tiago Dias Vieira, Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, Moacir Pereira da Costa, José Eder Rodrigues Duarte e Geraldo
Andrade da Silva, requerendo ao Presidente da Câmara, a implementação de um
projeto de Resolução, subscrito pela Mesa Diretora, alterando o início do horário
das Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal, antecipando-a para a 15:00
horas. Indicação nº. 006/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de interceder
junto ao comandante da Polícia Militar em Ferros, postulando que seja
disponibilizado um policial militar para coordenar o trânsito em frente às
Escolas da sede do Município durante o período de entrada e saída dos
estudantes. Este pedido se deve a inúmeras reclamações de pais de alunos e a
falta de respeito dos condutores de veículos de pequeno porte e motocicletas. Na
oportunidade cuidar da regulamentação de horários de estacionamento em frente
à EEPAFA. Indicação nº. 007/2017, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
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urgente de reforma da ponte pênsil sobre o Rio de Peixe, próximo da sede do
distrito de Santa Rita do Rio de Peixe, sob o regime de Parceria com o Prefeito
do Município de Conceição do Mato Dentro. Ela se encontra em péssimo estado
de conservação, podendo vir a ruir a qualquer momento e até mesmo com
vitimas fatais. Indicação nº. 008/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário
dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de colocar cascalho
na estrada principal de acesso ao distrito de Cubas, especialmente no morro
próximo da moradia do Sr. José Hilton (Tim), na encruzilhada do Córrego dos
Anícios. Nos dias mais chuvosos está quase impossível trafegar pelo local.
Indicação nº. 009/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de colocar cascalho na estrada
principal de acesso ao distrito de Cubas, especialmente no morro do “Bom
Jardim”, na saída de Esmeraldas. Indicação nº. 010/2017, de autoria do Vereador
Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
remoção de um quebra-molas, na estrada principal de acesso ao distrito de
Cubas, mais precisamente na encruzilhada do Córrego do Peixe, na saída de
Esmeraldas. Ainda nesta localidade, há necessidade de colocação de cascalho,
pois nos dias mais chuvosos está difícil trafegar pelo local. Indicação nº.
011/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de remoção de um quebra-molas, na estrada
principal de acesso ao distrito de Esmeraldas, mais precisamente no início do
morro de Peão. Ainda nesta localidade, há necessidade de colocação de cascalho.
Indicação nº. 012/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de proceder ao reajuste dos
vencimentos dos servidores públicos do Município de Ferros. O percentual de
reajuste segundo o INPC é de 6.58%. Moção nº. 002/2017, de autoria da
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, de Pesar pelo falecimento da
Professora Dirce Magalhães Soares Costa, ocorrido na última sexta-feira,
10/02/2017. A referida Professora prestou relevantes serviços ao Município,
lecionando no distrito de Sete Cachoeiras durante 27 anos. Tratava-se de pessoa
extremamente delicada e generosa. O Vereador Tiago Dias Vieira sugeriu ao
Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos, para que antes de
iniciar as votações, concedesse a palavra a Secretária de Saúde para esclarecer
dúvidas quanto ao Projeto de Lei nº. 001/2017, 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 Vereador Carlos Elísio de Oliveira
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questionou a Secretária de Saúde e Assistência Social, Sra. Marina Brito,
presente à reunião, quanto ao banco de horas da equipe do NASF, bem como
suas compensações. Relatando que o Programa aprovado em maio de 2014, era
170 horas semanais, e o de fevereiro de 2017, são 130 horas semanais. Na
oportunidade, informou que o Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, de
acordo com sua resolução são 03 (três) modalidades, e que Ferros está
enquadrada na modalidade NASF 2, onde tem que ter no mínimo de 120 horas
semanais, onde não poderá ter carga horária menor que 20 horas semanais, sendo
que o mínimo deve ser 20 horas e o máximo 40 horas/semanais. A Secretária de
Saúde e Assistência Social, Sra. Marina Brito disse que o Governo Federal
repassa R$ 12.000,00 (doze mil reais) por mês. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira perguntou a Secretaria de Saúde, qual valor da complementação feita
pelo Município. A mesma respondeu que são mais R$ 2.000 (dois mil reais)
mensais de contrapartida, sem considerar os encargos sociais e materiais
necessários para a manutenção do programa. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira questionou à Secretária de Saúde, quantas equipes de Saúde há no
Município de Ferros. A Secretária de Saúde, Sra. Marina Brito disse que existe
04 (quatro) equipes de saúde no Município de Ferros. O Prefeito do Município
de Ferros, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião,
procedeu à leitura da planilha de carga horária e atendimentos realizados pela
equipe do NASF. Ressaltando que os atendimentos do NASF em 2016 foram
feitos 1.844 atendimentos para fisioterapia, com carga horária de 20 horas
semanais, 413 atendimentos para Psicóloga, com carga horária de 40 horas
semanais, 463 atendimentos para Assistência Social, com carga horária de 30
horas/semanais, 347 atendimentos para Nutricionista com carga horária de 40
horas/semanais e 12 atendimentos em grupo, com carga horária de 40 horas.
Ressaltando a necessidade da alteração do Projeto em pauta. ORDEM DO DIA:
Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e da
Comissão de Educação, Obras, Bens e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº.
001/2017, “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”. Turno
único de Discussão e Votação: 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”,
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sendo aprovado por unanimidade, em regime de urgência. Requerimento nº.
001/2017 requerendo, ao Presidente da Câmara, a implementação de um projeto
de Resolução, constituindo uma Comissão Especial, nos moldes do art. 63 do
Regimento Interno, para monitoramento permanente da gestão do Hospital São
Judas Tadeu, aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 002/2017
requerendo, ao Presidente da Câmara, a implementação de um projeto de
Resolução, alterando o início do horário das Reuniões Ordinárias da Câmara
Municipal, antecipando-a para a 15:00 horas, aprovado por unanimidade. Moção
nº. 002/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, de
Pesar pelo falecimento da Professora Dirce Magalhães Soares Costa, ocorrido na
última sexta-feira (10/02/2017), sendo aprovada por unanimidade. O 2º Tenente
Arney Pereira Amaral, Comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de Ferros,
presente à reunião, comentou sobre a Indicação nº. 006/2017, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, relatando que o Pelotão de
Ferros tem apenas 01 (uma) viatura para atender a cidade e que já estão
providenciando policiamento para as saídas das escolas. Informou que essa
mesma viatura atende as emergências, podendo ocorrer por ventura em algum
dia que a viatura possa não está disponível, mas que irão fazer o possível.
Quanto ao excesso de velocidade o mesmo informou que estão tomando as
medidas cabíveis para notificação dos infratores. Na oportunidade, informou
ainda que a Polícia Militar de Ferros não conseguiu cumprir as metas previstas
em 2016, devido ao baixo número de efetivos, totalizando 19 militares, sendo
que o mínimo para o Município de Ferros seria 22. Relatou que há possibilidade
de se perder mais 02 militares que irão se aposentar no final desde ano. E ainda,
frisou a importância de se conseguir a nomeação de militares que irão se formar
no final do ano para suprir as necessidades da cidade. Comentou também sobre a
Patrulha Rural que ainda não está totalmente ativada, tendo em vista que estão
com as viaturas em estado precário e com baixo número de efetivo, mas que
dentro do possível estarão passando nas comunidades com o Policiamento. O
Vereador Moacir Pereira da Costa agradeceu ao Tenente Arney e informou que a
situação do distrito de Cubas melhorou com o patrulhamento dos últimos dias. O
Tenente Arney Pereira Amaral, reiterou quanto ao Convite para a solenidade de
transmissão e assunção de Comando do 26º Batalhão de Polícia Militar, do
Tenente Coronel Jair Antônio Pontes Neto para o Tenente Coronel Hudson
Matos Ferraz Júnior, que será realizada no dia 14 de fevereiro de 2017, às 10
horas, no 26º Batalhão de Polícia Militar, em Itabira/MG. Na oportunidade, se
colocou a disposição de todos e informou que passará o seu telefone pessoal para
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contato dos Vereadores. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
pediu a palavra e comentou que durante a realização da 1ª Reunião Ordinária,
realizada no dia 06 de fevereiro de 2017, o Vereador Ricardo Soares de Melo
disse que teve a iniciativa de pedir aos Vereadores que doassem quantia de R$
1.000,00 (hum mil reais) dos receptivos subsídios para o Hospital São Judas
Tadeu, mas a referida Vereadora alegou que só tomou conhecimento do assunto
em plenário. O Vereador Tiago Dias Vieira, questionou ao Prefeito Municipal,
quanto à construção da Ponte Pênsil que estava prevista para começar nesta
segunda-feira. O Prefeito Municipal disse que ao tomar conhecimento do Projeto
fez uma análise profundada do mesmo, onde foi constatado que teria que fazer
algumas alterações. Informou ainda, que em contato com a SETOP conseguiu
adequar o Projeto, onde já foi feito a licitação para construção da Ponte. E a
empresa vencedora foi a J. Carvalho e que em breve iniciará a obra. O Prefeito
Municipal pediu aos Vereadores um pouco de paciência, pois está com grande
dificuldade, devido a vários financiamentos e contas em atraso na Prefeitura. Na
oportunidade, pediu ao Presidente da Câmara que deferisse o pedido da Reunião
Extraordinária devido a grave crise financeira enfrentada pelo Hospital São
Judas Tadeu. Ressaltando que não irá resolver 100% (cem por cento) do
problema, e teme chegar a uma situação em que tenha que ficar entre manter o
Hospital ou Administrar o Município. 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, 13 de fevereiro de 2017.

