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Ata da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos seis dias do mês de março 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 quarta 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. 037/2017, encaminhando a Lei nº. 604, de
15 de fevereiro de 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” e Lei nº. 605, de 15 de fevereiro de 2017, que “Altera a Lei
Municipal nº. 597, de 07 de novembro de 2015 e dá outras providências”.
Ofício nº. 46/2017 informando, que em consulta à Situação Fiscal do Município,
se encontra em aberto o envio das Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2016, e
devido à ausência deste envio o Município não consegue a Certidão de Débitos
junto a Receita Federal. Na oportunidade, solicitando a regularização perante a
Receita Federal conforme demonstrativo anexo, bem como enviar comprovante
da referida regularização ao Gabinete do Executivo até o dia 07 de março de
2017. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicados Nº.
CM222878/2016,
Nº
CM222879/2016,
Nº.
CM222880/2016,
Nº.
CM222881/2016, Nº. 222882/2016 e Nº. CM 222883/2016 do Ministério da
Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
nos valores de R$ 7.164,00 (sete mil cento e sessenta e quatro reais) para o
Caixa Escolar Maria do Carmo Soares Campos - Programa PDDE - Educação
Integral, parcela 001 - data de emissão 28/12/2016; R$ 7.074,00 (sete mil e
setenta e quatro reais) para o Caixa Escolar Enir Natélia Leite Ribeiro Programa PDDE-Educação Integral, parcela 001 - data de emissão 28/12/2016;
R$ 7.164,00 (sete mil cento e sessenta e quatro reais) para o Caixa Escolar
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Professora Maria José da Silveira - Programa PDDE Educação Integral, parcela
001 - data de emissão 28/12/2016; R$ 16.785,00 (dezesseis mil setecentos e
oitenta e cinco reais) para o Caixa Escolar Fazenda da União - Programa PDDE,
parcela 001 - data de emissão 28/12/2016; R$14.409,00 (quatorze mil
quatrocentos e nove reais) para o Caixa Escolar Maria Izidória Drumond Lage Programa PDDE-Educação Integral, parcela 001 - data de emissão 28/12/2016; e
R$10.377,00 (dez mil trezentos e setenta e sete reais) para o Caixa Escolar
Albertino Cassimiro de Almeida - Programa PDDE-Educação Integral, parcela
001 - data de emissão 28/12/2016. Comunicado Nº. CM000235/2017 do
Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 13.158,13 (treze mil cento e
cinquenta e oito reais e treze centavos) para a Prefeitura Municipal de Ferros Programa QUOTA, parcela 012 - data de emissão 13/01/2017. 3) - Leitura do
Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 003/2017, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, requerendo ao Presidente da
Câmara Municipal com suporte no art. 27 inciso XVIII do Regimento Interno
que seja apresentado ou colocado à disposição do Plenário, o balancete da
Câmara Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, bem
como dos meses subsequentes do ano. A Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias comentou que solicitou as informações através de requerimento,
porque constantemente é questionada por eleitores que querem tomar
conhecimento quanto aos gastos da Câmara de Vereadores. Comentou ainda que
os dados apresentados no balancete da Câmara são difíceis de ser interpretado e
gostaria que os gastos desta Casa fossem apresentados, discriminando cada item
e distribuído cópia aos Vereadores. O Sr. Edward Losque da Empresa Polis
Auditoria e Serviços Contábeis que presta Assessoria Contábil a esta Casa,
presente à reunião, respondeu que os demonstrativos contábeis
financeiro/orçamentários apresentados são sintéticos (resumidos por fonte de
receita/despesa). Mas que apresentam todas as informações necessárias para a
compreensão sintética dos investimentos realizados por esta Casa Legislativa no
mês de Janeiro de 2017. Informou ainda, que pelo grande volume de documentos
que compõe os demonstrativos da Câmara, estes se encontram a disposição para
consulta junto ao setor de contabilidade. E, que não obstante, por se tratarem de
informações técnicas a contabilidade se coloca a inteira disposição para
quaisquer dúvidas e esclarecimentos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
sugeriu que fosse colocada a disposição dos Vereadores, Balancete Analítico de
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Pagamentos, onde constam todos os pagamentos efetuados no mês de forma
clara e de fácil entendimento. Indicação nº. 019/2017, de autoria do Vereador
José Éder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade se
fazer uma vistoria na Rua Principal da sede do distrito de Sete Cachoeiras,
recentemente nominada Rua Francisco Soares de Almeida, mais precisamente
em frente à moradia do Sr. José Augusto Silva. Neste local as aguas pluviais tem
dado origem a um grande buraco, que poderá brevemente comprometer o
calçamento da rua. Talvez seja necessário se fazer no local um pequeno muro de
arrimo, de modo a evitar a queda do calçamento. Indicação nº. 020/2017, de
autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade se fazer a capina de parte da Rua Coronel Afonso Procópio, bairro
Santa Rita de Cássia, na sede deste Município, mais precisamente entre o
“Córrego do Mumbaça” e a moradia do Sr. “Beto da Prefeitura.” Indicação nº.
021/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de instalar um bebedouro nas dependências do
campo municipal e abrir os sanitários, para que os alunos da EEPAFA possa
utilizá-lo durante as aulas de Educação Física, que estão sendo ministradas na
quadra aberta. Diante da impossibilidade de atendimento deste pleito, sugiro a
abertura das dependências do espaço coberto da academia de saúde para que o
aluno possa tomar água e utilizar os sanitários. Indicação nº. 022/2017, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer uma vistoria por um profissional
habilitado na Ponte de cimento que interliga as duas margens do Rio Santo
Antônio, na sede deste Município. Segundo informações não oficiais a Ponte
teria sido interditada pela Policia Militar, por algumas horas, numa das últimas
enchentes do Rio Santo Antônio na virada do ano. Teria chegado inclusive a
balançar. Indicação nº. 023/2017, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues
Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer o
desentupimento de uma manilha na estrada principal de acesso ao distrito de
Santo Antônio da Fortaleza. Este entupimento além de causar o represamento da
agua, tem ensejado a formação de um buraco com a passagem da agua no leito
da estrada. ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer da Comissão de
Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº.
003/2017, que “Atribui denominação ao Edifício Farmácia de Minas, do
Município de Ferros, Estado de Minas Gerais”. Leitura do Parecer da Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº.
002/2017, que “Dispõe sobre a mudança de horário das Reuniões Ordinárias
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da Câmara Municipal de Ferros”. Leitura do Parecer da Comissão de
Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº.
003/2017, que “Dispõe sobre a instituição de Comissão Especial para
monitoramento da Gestão do Hospital São Judas Tadeu, no Município de
Ferros”. Turno Único de Discussão e Votação: Projeto de Resolução nº.
002/2017, que “Dispõe sobre a mudança de horário das Reuniões Ordinárias
da Câmara Municipal de Ferros”, aprovado por unanimidade. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira disse que com a mudança de horário das Reuniões
Ordinárias, a Câmara poderia divulgar a reunião nos meios de comunicação. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias concordou com o nobre colega
Vereador quanto à divulgação das reuniões. Na oportunidade comentou que as
reuniões da Câmara duram entorno de 40 (quarenta) minutos, mas se estende
devido a elaboração das atas, ressaltando que poderia buscar outra solução para
agilizar o procedimento. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou ainda
que com a aprovação unânime da mudança de horário das Reuniões Ordinárias
da Câmara, os horários das Reuniões das Comissões Permanentes também foram
alterados. Projeto de Resolução nº. 003/2017, que “Dispõe sobre a instituição de
Comissão Especial para monitoramento da Gestão do Hospital São Judas
Tadeu, no Município de Ferros”, aprovado por unanimidade. Requerimento nº.
003/2017, requerendo, ao Presidente da Câmara Municipal, com suporte no art.
27 inciso XVIII do Regimento Interno que seja apresentado ou colocado à
disposição do Plenário, o balancete da Câmara Municipal, referente ao meses de
janeiro e fevereiro de 2017 , bem como dos meses subsequentes do ano,
aprovado por unanimidade. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei
Complementar nº. 001/2017, “Altera a Lei Complementar nº. 26 de 17 de
dezembro de 2009, que institui o Estatuto do Magistério Público da Educação
Básica do Município de Ferros”, aprovado por unanimidade. 1º Turno de
Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 003/2017, que “Atribui denominação
ao Edifício Farmácia de Minas, do Município de Ferros, Estado de Minas
Gerais”, aprovado por unanimidade. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Uso
da Tribuna pela Sra. Maria do Rosário Andrade Viterbo - Presidente do Hospital
São Judas Tadeu, que prestou esclarecimento sobre a atual situação do Hospital,
tendo em vista os inúmeros comentários e “boatos” que surgiram quanto ao
assunto. A Sra. Maria do Rosário Andrade Viterbo comentou que procurou o
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho no início do ano
por questões políticas, relatando que o Hospital São Judas Tadeu não faz
política. Indagou sobre a possibilidade de haver entendimento entre a Diretoria
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do Hospital e o Município de Ferros para trabalhar juntos, em busca de liberação
de recursos financeiros junto aos Deputados, deixando claro que se houvesse
algum tipo de constrangimento a Diretoria atual renunciaria em favor do
Hospital e da população ferrense. A referida Presidente disse que a Diretoria
vem lutando bastante para que o Hospital continue em funcionamento, relatando
que atual Direção está há 04 (quatro) anos no Hospital e tem lutado muito para
que o Hospital não feche as portas. Disse ainda que a cada dia se houve falar de
hospitais de cidades vizinhas que estão fechando. E que esse é o maior medo,
pois o Hospital São Judas Tadeu é muito essencial em casos de primeiros
socorros. Comentou ainda, que conversou com o Prefeito Municipal, com
relação ao acidente do filho do “Lili”, pois caso não tivesse o Hospital São Judas
Tadeu para prestar os primeiros socorros, talvez ele não sobrevivesse sem os
primeiros socorros recebidos no hospital. Disse ainda, que a situação é difícil e
que inclusive já foi repassado à Câmara o valor atual da dívida do Hospital. A
referida senhora disse que já foi questionada porque não demite funcionários. A
mesma esclareceu que o Hospital já trabalha com escala mínima. Que o valor
repassado pelo SUS é muito pouco porque um paciente que fica 24 horas no
hospital, quando ele não consome, ou seja, não gasta, o SUS repassa R$12,00
(doze reais) ao Hospital referente aquele paciente. Então o paciente, geralmente
dá “prejuízo” para o Hospital em termos financeiros, em relação ao repasse do
SUS. Disse ainda, que os repasses recebidos são poucos, ressaltando que o
Município de Ferros realiza o repasse para o custeio dos Plantões médicos que
são de 24 horas, mas como o Hospital está com alguns plantões do ano passado
atrasados, foi feito um acordo e o hospital está pagando esses plantões aos
poucos, juntamente com os plantões desse ano. A Sra. Maria do Rosário
Andrade Viterbo comentou que os salários dos funcionários estão atrasados em
02 (dois) meses. E que nesta data o Hospital recebeu um repasse que será para
pagamento dos salários dos funcionários, referente ao mês de janeiro. Disse
ainda, que o Prefeito do Município de Ferros está se empenhando muito para
manter o Hospital em funcionamento. Na oportunidade informou que o mandato
da atual direção se encerra em 31 de julho de 2017 e que a intenção é cumpri-lo.
Na ocasião informou que tem recebido muita ajuda da população. A Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias comentou que diversas pessoas têm
reclamado do atendimento do hospital. A Presidente do Hospital São Judas
Tadeu, Sra. Maria do Rosário Andrade Viterbo informou que o paciente quando
vai ao Posto de Saúde passa por uma triagem e aguarda atendimento. E quando
chega ao Hospital o paciente passa por uma triagem, e, como o fluxo de pessoas
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é menor, o paciente não espera muito tempo para ser atendido. O problema é que
os pacientes ao invés de procurar primeiro o Posto de Saúde, estão indo
diretamente ao Hospital São Judas Tadeu, tendo em vista que lá tem médico
plantonista 24 horas e a facilidade para atendimento é maior. Ressaltou ainda
que se atrasa o atendimento em 10, 15 ou 20 minutos os pacientes já querem
chamar a polícia para registrar boletim de ocorrência, sem observar o protocolo
de classificação Manchester. Quanto à Prestação de Contas do Hospital São
Judas Tadeu a Sra. Maria do Rosário informou que a prestação de contas
referente à Subvenção é feito à Prefeitura, a prestação de contas de recurso do
Estado é feito para a Secretaria de Saúde do Município, diretamente para a
Secretária Municipal, que por sua vez repassa para a Regional. E que as
prestações de contas referentes às rifas e doações são afixadas na portaria do
Hospital São Judas Tadeu, para conhecimento da população. O Vereador Tiago
Dias Vieira perguntou se o Hospital São Judas Tadeu realiza atendimento às
pessoas de outros municípios e se tem a relação dos atendimentos. A Sra. Maria
do Rosário Andrade Viterbo respondeu que sim, principalmente de acidentes na
rodovia MGC-120 e populares de outros municípios vizinhos, tais como: Dores
de Guanhães, Carmésia, Conceição do Mato Dentro, etc. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira comentou que em 2012, foi constituída uma Comissão de
Acompanhamento das PCH’s, nesta Casa Legislativa, onde conseguiram um
recurso junto à empresa Minas PCH no valor de R$ 68.420,00 (sessenta e oito
mil e quatrocentos e vinte reais) em benefício do Hospital, que naquele ano o
Hospital São Judas Tadeu estava quase fechando. O referido Vereador
reconheceu a ação da Diretoria do Hospital, que mesmo em momento de crise e
sem dinheiro, vem conseguindo manter o Hospital funcionando normalmente. A
Sra. Maria do Rosário Andrade Viterbo disse que desde 2012 o Hospital São
Judas Tadeu vem recebendo repasse do Município. O Prefeito Municipal, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião complementou o
comentário da Sra. Maria do Rosário Andrade Viterbo, dizendo que as pessoas
que estão reclamando da saúde no Município de Ferros deveriam se informar da
situação em outras cidades, principalmente nas grandes cidades. Comentou
ainda, que estão contratando novo médico para suprir a ausência de vaga no
PSF. E que a equipe do PSF rural será normalizada, assim que finalizar o
processo licitatório para alimentação na zona rural. O Prefeito Municipal
informou que está aberto processo seletivo para contratação de enfermeiro, e que
as inscrições estão sendo realizada na secretaria de saúde com a Marina. O
Prefeito disse ainda, que a atual Diretoria do Hospital São Judas Tadeu são
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heróis, pois o trabalho é voluntário e muito difícil. Que espera a ajuda e
compreensão de todos. E pediu aos Vereadores para ajudar na divulgação da
situação e contribuição, e, que não divulguem notícias sem fundamento. O
Vereador Moacir Pereira da Costa parabenizou o atendimento do Hospital São
Judas Tadeu, e comentou que como o distrito de Cubas está bem próximo de
Coronel Fabriciano, os pacientes são constantemente levados para aquela cidade
e não estão sendo atendidos, sendo empurrados de uma cidade para a outra. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira perguntou ao Prefeito Municipal quanto ao
percentual de vacinação contra a Febre Amarela e se a vacinação continua. O
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, informou que a
vacinação continua e que não tem conhecimento do percentual, mas irá se
informar e repassar a esta Casa Legislativa. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou quanto à divulgação do processo seletivo, alegando que teve um caso
em que a pessoa procurou informações sobre processo seletivo e lhe foi
informado que não teria processo, mas passado uns dias foi aberto processo
seletivo. O referido Vereador sugeriu que seja estipulado um prazo de 15 dias
para abertura do processo seletivo para maior divulgação. O Prefeito Municipal
disse que concorda com o Vereador Carlos Elísio de Oliveira e alegou que todos
os processos são divulgados no portal de transparência do Município, mas que
irão implantar um prazo maior para divulgação dos próximos editais. Informou
ainda, que estará aberto processo seletivo para diversas áreas e será divulgado no
portal de transparência do 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, 06 de março de 2017.

