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Ata da vigésima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos três dias do mês de julho de 2017, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
realizou-se a vigésima 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.
164/2017 encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 004/2017, que versa
sobre, “Dispõe sobre a Gratificação a Servidores Designados conforme
disposto no inciso I do art.75 da Lei Complementar nº. 002, de 22 de Maio de
1995 e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. Ofício
nº. 168/2017 encaminhando a Lei Complementar nº. 47/2017, que “Dispõe
sobre a alteração da Lei Complementar nº. 23, de 10 de fevereiro de 2009” e
Lei nº. 609/2017, que versa sobre, “Altera a Lei Municipal nº. 505, de 13 de
março de 2012 e da outras providências”. 2) - Leitura do Expediente de
Terceiros: Ofício nº. 15/2017, da Sra. Marina de Brito e Silva - Secretária
Municipal de Saúde, requerendo o agendamento de uma possível data para
apresentação de Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde de Ferros,
sobre o Relatório Detalhado Quadrimestral - RDQ. E ressaltando que na mesma
data será apresentado o Relatório referente ao 1º quadrimestre de 2017. Convite,
do Conselho Municipal de Assistência Social, convidando para participar da 6ª
Conferência Municipal da Assistência Social de Ferros, a realizar-se no dia 05
de julho de 2017, às 12:00 horas, no Centro Cultural “Roberto Drummond”, com
o seguinte tema: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”. 3) Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 011/2017, de autoria
do Vereador Ricardo Soares de Melo, requerendo a intercessão do Prefeito
Municipal junto à Empresa Conata Engenharia, para que o engenheiro
responsável pela obra no Município compareça à Câmara Municipal, em data a
ser ajustada, para prestar maiores esclarecimentos quanto ao andamento da obra
de Esgotamento Sanitário. É muito grande o número de reclamações de
moradores da sede do Município que chegam diariamente aos Vereadores.
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Indicação nº. 090/2017, de autoria da Vereadora, Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de uma reforma geral
na Escola Municipal “Elisa Augusta da Fonseca”, situada na localidade da
Cachoeira do Tenente, distrito de Sete Cachoeiras, neste Município. Nos
serviços de reforma deverão estar incluídos, a pintura do prédio, reforma do
portão e do muro e ainda uma faxina geral na escola. Deve-se ainda construir
mais uma Sala de Aula. Indicação nº. 091/2017, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de reforma de uma caixa d´agua que abastece a população
da sede do distrito de Borba Gato, neste Município. Ao que parece a caixa não
consegue encher totalmente em face de uma pequena fissura e que provoca
vazamentos. Com isso, não está permitindo o abastecimento dos moradores da
parte mais alta do distrito. Moção nº. 023/2017, de autoria do Poder Legislativo,
de Pesar pelo falecimento da Sra. Fátima Rosa Andrade, ocorrido na última
quinta-feira, 29 de junho de 2017. Ela é mãe da estimada servidora Jacqueline
Magalhães Andrade. Moção nº. 024/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio
de Oliveira, de Aplauso à Diretoria, Servidores e Corpo Discente do Centro
Estadual de Educação Continuada “Professor Júlio de Carvalho Soares” –
CESEC, pela brilhante iniciativa e promoção do Seminário de Saneamento
Básico, ocorrido no Centro Cultural Roberto Drummond, no dia 29 de junho de
2017. Trata-se de assunto de maior importância e que está afetando a vida de
toda comunidade da sede do Município de Ferros/MG. ORDEM DO DIA:
Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
ao Projeto de Resolução nº. 005/2017, que “Dispõe sobre a instituição de
Comissão Especial de Assunto Jurídico, no Município de Ferros/MG”. Leitura
dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação à Emenda nº. 001 ao Projeto de
Lei nº. 005/2017, que “Modifica a redação da alínea “a” do inciso II, §1º do
art. 21 do Projeto de Lei nº. 005/2017, que Estabelece as Diretrizes Gerais para
a Elaboração do Orçamento do Município para o Exercício de 2018 e dá outras
providências”. Turno Único de Discussão e votação: Projeto de Resolução nº.
005/2017, que “Dispõe sobre a instituição de Comissão Especial de Assunto
Jurídico, no Município de Ferros/MG”, aprovado por unanimidade. Emenda nº.
001 ao Projeto de Lei nº. 005/2017, que “Modifica a redação da alínea “a” do
inciso II, §1º do art. 21 do Projeto de Lei nº. 005/2017, que Estabelece as
Diretrizes Gerais para a Elaboração do Orçamento do Município para o
Exercício de 2018 e dá outras providências”, aprovada por unanimidade.
Requerimento nº. 011/2017, requerendo a intercessão do Prefeito Municipal
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junto à Empresa Conata Engenharia, para que o engenheiro responsável pela
obra no Município compareça à Câmara Municipal, em data a ser ajustada, para
prestar maiores esclarecimentos quanto ao andamento da obra de Esgotamento
Sanitário, aprovado por unanimidade. O Prefeito do Município de Ferros, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, se manifestou quanto
o Requerimento acima mencionado, dizendo para a Câmara agendar uma data,
pois o mesmo irá entrar em contato com o engenheiro responsável pela obra de
Esgotamento Sanitário, para comparecer a esta Casa Legislativa e prestar os
devidos esclarecimentos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu que o
Prefeito Municipal convidasse o Engenheiro André. Moção nº. 023/2017, de
Pesar pelo falecimento da Sra. Fátima Rosa Andrade, ocorrido na última quintafeira, 29 de junho de 2017, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira comentou que a Sra. Fátima Rosa Andrade, além de ser mãe de uma
funcionária desta Casa Legislativa e esposa do funcionário público, Sr. Edésio
Magalhães Andrade, mais conhecido por “Carretão”, além de ter sido uma
pessoa muito atuante junto à comunidade, auxiliava na distribuição de cestas
básicas no distrito do Borba Gato e tinha participação ativa junto comunidade
católica. Moção nº. 024/2017, de Aplauso à Diretoria, Servidores e Corpo
Discente do Centro Estadual de Educação Continuada “Professor Júlio de
Carvalho Soares” – CESEC, pela brilhante iniciativa e promoção do Seminário
de Saneamento Básico, ocorrido no Centro Cultural “Roberto Drummond”, no
dia 29 de junho de 2017, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira agradeceu aos demais colegas Vereadores pelo apoio na aprovação
da Moção nº. 024/2017 e parabenizou os organizadores do evento. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira aproveitou a presença do Prefeito Municipal na
reunião, e apresentou algumas dúvidas levantadas durante a realização do
Seminário referente ao Saneamento Básico. Notadamente quanto à qualidade do
calçamento, informando que o Engenheiro responsável - Sr. André, afirmou que
será resolvido. Na oportunidade, o referido Vereador comentou sobre o
questionamento da Sra. Maria Alcira - “D. Ciroca”, presente ao Seminário,
quanto ao impacto negativo na paisagem do Município, caso a construção da
rede de esgotamento sanitário, beira rio, no Centro da Sede do Município de
Ferros, seja aérea. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho
Filho disse que vai estudar o caso junto ao Engenheiro responsável pela obra. Na
oportunidade, o Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre a possível
extinção do Cartório Eleitoral e solicitou o apoio do Prefeito Municipal no
sentido de agendar uma reunião com a Comissão do Grupo Técnico de Trabalho
sobre Rezoneamento, instituído pelo TRE/MG. E ainda, solicitou ao Prefeito
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que estudasse a possibilidade de se reunisse com os Prefeitos das Cidades de
Santo Antônio do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto e Passabém, para
discutirem sobre o fortalecimento da Comarca de Ferros/MG. Falou também
sobre a importância de dialogar com o Prefeito de Conceição do Mato
Dentro/MG, tendo em vista que a Comarca do citado Município irá perder 02
Municípios (São Sebastião do Rio Preto e Santo Antônio do Rio Abaixo),
relatando o grande apreço e amizade que possui com o atual Prefeito José
Fernando Aparecido de Oliveira. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira pediu
ainda para que Prefeito de Ferros procurasse o Prefeito de Itabira, Sr. Ronaldo
Magalhaes, tendo em vista que a Comarca de Itabira perderá o Município de
Passabém. O Prefeito do Município de Ferros, Sr. Raimundo Menezes de
Carvalho Filho, colocou a disposição e se prontificou a marcar Reunião com os
referidos Prefeitos, e posteriormente comunicar a Câmara. Quanto ao apoio para
manter o Cartório Eleitoral do Município, o Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, informou que esteve no escritório do ex- Deputado
Danilo de Castro e que o mesmo assumiu o compromisso de encaminhar cópia
dos documentos encaminhados pelo Juiz, Promotor, bem como a manifestação
dos Vereadores desta Casa Legislativa, ao novo Presidente do TRE/MG
explicando a situação desta Comarca. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou que a direção do Hospital São Judas Tadeu esteve nesta Casa
Legislativa, nos dias 26/06/2017 e 03/07/2017, para apresentar a Prestação de
Contas do Hospital, ressaltando que o déficit da entidade é entorno de 20 a 30
mil reais/mês. O referido Vereador se diz otimista, pois esperava que os valores
fossem maiores, e que os Poderes Legislativo e Executivo cientes desses valores,
com a ajuda da comunidade, podem reverter esse quadro de dificuldades
apresentadas pelo Hospital. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira solicitou ao
Prefeito Municipal, o agendamento de uma reunião com o Sr. Eluyr Dias Silva Agente de Comercialização da Diretoria de Relações Institucionais e
Comunicação da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, com intuito
de esclarecer dúvidas referentes às doações da Comunidade ferrense via conta de
energia elétrica. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho
Filho, comentou sobre a Prestação de Contas do Hospital São Judas Tadeu,
ressaltando, que ao ver os números ficou mais esperançoso, pois imaginava que
a dívida do Hospital seria de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais, no
entanto a dívida é de R$30.000,00 (trinta mil reais) mensais, conforme foi
apresentado na Prestação de Contas junto à Câmara Municipal. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira questionou ao Prefeito Municipal sobre o Projeto de
Lei Complementar nº. 004/2017, que “Dispõe sobre a Gratificação a Servidores
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Designados conforme disposto no inciso I do art.75 da Lei Complementar nº.
002, de 22 de Maio de 1995 e dá outras providências”, mais precisamente
quanto à exclusão de gratificação de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta
centavos) ao motorista e demais funcionários da Secretaria de Educação,
Assistência Social e Obras. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de
Carvalho Filho, agradeceu o questionamento do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira e esclareceu que ao assinarem o contrato, os motoristas já assumem o
compromisso de estar sempre à disposição e terão que levar suas marmitas. O
mesmo informou que as gratificações serão pagas aos funcionários da Saúde,
para custeio de almoço e café, tendo em vista que após a aprovação da lei, não
será permitido custeio de almoço, nem nos locais credenciados, segundo a
orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Quanto à exclusão
da gratificação para os demais funcionários dos setores, o Prefeito Municipal,
afirmou que tem um parecer, onde consta que o pagamento da gratificação só é
devido ao pessoal da saúde. O Vereador Carlos Elísio e o Vereador Tiago Dias
Vieira pediram ao Prefeito Municipal para que encaminhasse cópia do referido
Parecer para conhecimento dos Vereadores. O Prefeito Municipal se
comprometeu em encaminhar o documento antes da votação do Projeto.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: A Sra. Maria das Graças Silveira
Magalhães solicitou a palavra e informou que, na última semana, participou da
reunião do Conselho Municipal de Saúde referente à Prestação de Contas do
Hospital São Judas Tadeu, onde a direção do Hospital prestou conta de tudo que
foi realizado e gasto nos últimos 04 (quatro) anos. Ressaltando que a prestação
de contas ficou esclarecida e devidamente detalhada, o que não havia sido
apresentada anteriormente. Informou ainda, que o Conselho Municipal de Saúde,
assinou pela liberação da Verba do Hospital São Judas Tadeu, ressaltando que o
Conselho assume responsabilidades, tanto quanto o Poder Legislativo. Na
oportunidade, o Prefeito Municipal parabenizou as Conselheiras Maria das
Graças Silveira Magalhães e Sra. Ana Perpétua da Silva, pela brilhante
participação no Conselho Municipal de Saúde e pela presença na reunião desta
Casa Legislativa. 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, 03
de julho de 2017.

