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Ata da vigésima primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos dez 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 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. Em seguida passou-se a leitura da Ata anterior que
foi aprovada e assinada por todos. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
165/2017 solicitando a prorrogação do prazo para resposta do Requerimento nº.
008/2017 pelo mesmo período, 30 (trinta) dias, com esculpo no artigo 218,
parágrafo 3º da Resolução nº. 311/2014, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Ferros/MG, tendo em vista o acúmulo de serviços na
Secretaria Municipal de Educação, bem como as adequações administrativas que
estão sendo feitas no setor. O Plenário se manifestou favorável à solicitação do
Executivo. Ofício nº. 171/2017 informando que foi enviado o Ofício nº.
169/2017, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador José Edgar Penna Morim
Pereira - Presidente do TER/MG, solicitando a manutenção da 113ª Zona
Eleitoral neste Município. Na oportunidade encaminhando cópia do referido
Ofício, para conhecimento. Ofício nº. 176/2017, em atenção ao Requerimento nº.
009/2017 do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, encaminhando cópia do Plano
de Trabalho do Hospital São Judas Tadeu. 2) - Leitura do Expediente de
Terceiros: Ofício nº. 84/2017 do Sr. Rodrigo Augusto Fragas de Almeida Promotor de Justiça da Comarca de Ferros, comunicando que tramita na
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público o Procedimento
Administrativo nº. MPMG 0259.17.000035-2, instaurado em cumprimento ao
PGA 2016/2017 do MPMG, com o propósito de acompanhar e fiscalizar a
regularidade da normatização do custeio de viagem de agentes públicos do Poder
Legislativo Municipal de Ferros. E requisitando informações que deverão ser
apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, em papel impresso e no
formato digital, em arquivos editáveis, através da entrega de mídia digital na
Promotoria de Justiça ou via correio eletrônico para lrcoelho@mpmg.mp.br.
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Ofício nº. 110/2017 do Sr. Rodrigo Augusto Fragas de Almeida - Promotor de
Justiça da Comarca de Ferros, comunicando que tramita na Promotoria de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público o Procedimento Administrativo nº.
MPMG 0259.000039-4, instaurado em cumprimento ao PGA 2016/2017 do
MPMG, com o propósito de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
determinações da Lei de Acesso à Informação e Lei de Responsabilidade Fiscal,
referentes à transparência da gestão pública fiscal no âmbito do Poder
Legislativo Municipal de Ferros, e ainda, requisitando informações que deverão
ser apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, em papel impresso e no
formato digital, em arquivos editáveis, através da entrega de mídia digital na
Promotoria de Justiça ou via correio eletrônico para lrcoelho@mpmg.mp.br. 3) Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 012/2017, de autoria
do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo ao Prefeito Municipal que
seja enviado a esta Casa Legislativa, a relação completa de todos os servidores
nomeados para os cargos comissionados até a presente data, bem como daqueles
que vierem a ser nomeados oportunamente. Moção nº. 025/2017, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar Pelo Falecimento da Sra. Adolfina
Alvarenga de Oliveira, mais conhecida por “D. Adolfa”, ocorrido nesta última
quinta-feira, dia 06 de julho de 2017. Ela residia na localidade do Mendonça.
Moção nº. 026/2017, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar
Pelo Falecimento do Sr. Antônio Pinto de Souza, mais conhecido por “Barbela”,
ocorrido nesta última quinta-feira, dia 06 de julho de 2017. Ele residia em Belo
Horizonte, onde foi sepultado. Moção nº. 027/2017, de autoria do Vereador
Carlos Elísio de Oliveira, de Aplauso ao Sindicato dos Produtores Rurais de
Ferros pela promoção do Encontro de Cavaleiros, neste último final de semana
na Sede do Município. Neste evento ainda foi realizado um leilão em benefício
do Hospital São Judas Tadeu. ORDEM DO DIA: Leitura dos Pareceres da
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Complementar nº.
004/2017, que “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”. Leitura dos Pareceres da Comissão de
Constituição, Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento,
Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº. 005/2017 - Emendado, 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: Requerimento nº. 012/2017, requerendo ao Prefeito
Municipal que seja enviado a esta Casa Legislativa, a relação completa de todos
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os servidores nomeados para os cargos comissionados até a presente data, bem
como daqueles que vierem a ser nomeados, oportunamente, aprovado por
unanimidade. Moção nº. 025/2017, de Pesar Pelo Falecimento da Sra. Adolfina
Alvarenga de Oliveira, mais conhecida por “D. Adolfa”, ocorrido no dia 06 de
julho de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº. 026/2017, de Pesar Pelo
Falecimento do Sr. Antônio Pinto de Souza, mais conhecido por “Barbela”,
ocorrido no dia 06 de julho de 2017, aprovada por 07 (sete) votos a favor e 01
(uma) abstenção do Vereador Carlos Elísio de Oliveira. Moção nº. 027/2017, de
Aplauso ao Sindicato dos Produtores Rurais de Ferros pela promoção do
Encontro de Cavaleiros, neste último final de semana na Sede do Município,
aprovada por unanimidade. 1º Turno de Discussão e votação: Projeto de Lei
Complementar nº. 004/2017, que “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”, aprovado por 07 (sete)
votos a favor e 01 (uma) abstenção do Vereador Carlos Elísio de Oliveira.
Projeto de Lei nº. 005/2017 - Emendado, que “Estabelece as Diretrizes Gerais
para a Elaboração do Orçamento do Município para o Exercício de 2018 e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. O Prefeito Municipal, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, comentou sobre o
Projeto de Lei Complementar nº. 004/2017, que “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”,
ressaltando que a Administração Pública está mudando muito e que em 08 anos
de mandato (2005 a 2012) cometeu alguns vícios, mas agora a maioria dos
municípios está regulamentando se adequando a nova legislação. Na
oportunidade, informou que o Município de Ferros não possui amparo legal para
o custeio de alimentação de funcionários da saúde. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira questionou sobre a não concessão de auxílio alimentação,
principalmente ao motorista que conduz o veículo da saúde. Na oportunidade,
comentou que o Prefeito Municipal ficou de apresentar um Parecer a esta Casa
Legislativa para esclarecimento de dúvidas quanto ao pagamento da gratificação,
mas até a presente data não foi apresentado. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, informou que a função do motorista é dirigir e que
todos assumem a função sabendo dessa situação. Disse ainda, que o motorista da
saúde recebe insalubridade para conduzir o veículo. Já os demais motoristas não
recebem insalubridade e nem auxílio alimentação, que era concedido apenas ao
motorista da saúde. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que entende a
colocação do Prefeito, mas a exclusão do motorista, da equipe da saúde, de
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receber o auxílio alimentação é incoerente, tendo em vista que os médicos,
enfermeiros e demais membros receberão o referido auxílio, ficando apenas o
motorista da equipe sem receber. O referido Vereador solicitou ao Prefeito
Municipal que encaminhasse uma fundamentação legal para prestar maiores
informações aos populares. O Vereador Ricardo Soares de Melo solicitou ao
Presidente da Câmara, a realização de Sessão Solene de Honra ao Mérito para
homenagear cidadãos ferrenses que se destacam na sociedade, relatando que
inclusive já fez a sua indicação e pediu que os demais Vereadores indicassem os
nomes de seus homenageados ao Dr. João Quintão de Freitas. O Dr. João
Quintão de Freitas, presente à reunião, informou que o Vereador Tiago Dias
Vieira já fez sua indicação e que aguarda a manifestação dos demais Vereadores.
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que solicitou um orçamento da
empresa Masterlegis para realização de Curso de Capacitação de Vereadores e
Servidores da Câmara “O Processo Legislativo”, no valor de R$ 7.990,00 (sete
mil novecentos e noventa reais). TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: A
Senhora Maria das Graças Silveira Magalhães, presente a reunião, se manifestou
quanto à 6ª Conferência Municipal da Assistência Social, realizada no dia
05/07/2017, alegando que foi bastante proveitosa e solicitou ao Presidente da
Câmara que nas próximas reuniões indique pelo menos um Vereador para
representar a Câmara, visto que não havia nenhum Vereador presente. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira informou que não foi possível comparecer a
6ª Conferência Municipal da Assistência Social, tendo em vista que estava em
consulta médica na mesma data. Ressaltando que essa consulta já havia sido
adiada devido ao falecimento da mãe da servidora Jacqueline Magalhães
Andrade. 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, 10 de
julho de 2017.

