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Ata da vigésima nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dezoito dias do mês de setembro 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 nona 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 Municipal, Vereador Jésus do
Rosário dos Santos comunicou que devido alguns excessos cometidos ao longo
das últimas Reuniões Ordinárias, com Atas contento até doze laudas, concitou aos
ilustres Vereadores a se aterem ao disposto no art. 150 do Regimento Interno, que
prevê expressamente que ao termino de cada Reunião será lavrada uma Ata
contendo sucintamente os assuntos tratados. A transcrição integral de algum fato,
documento ou situação ocorrida deverá ser reservada somente a alguma hipótese
extraordinária. A leitura de Atas extensas demais tem tornado as Reuniões
excessivamente cansativas, fugindo às diretrizes da norma Regimental. 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) - Expediente do
Executivo: O Vereador Carlos Elísio de Oliveira solicitou a dispensa da leitura
do Ofício nº. 247/2017 e Ofício nº. 248/2017, tendo em vista que todos os
Vereadores possuem cópias. 2) - Expediente de Terceiros: O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira solicitou a dispensa da leitura dos seguintes expedientes, tendo
em vista que os Vereadores já possuem cópias: Comunicados Nº.
CM081293/2017,
Nº.
CM081294/2017,
Nº.
CM081295/2017,
Nº.
CM081296/2017, Nº. CM081297/2017 e Nº. CM081298/2017, Nº.
CM081299/2017, Nº. CM 081300/2017, Nº. CM 081301/2017, Nº. CM
081302/2017, Nº. CM 081303/2017 e Nº. CM 081304/2017, CM Nº.
CM165249/2017 - Ministério da Educação; Ofício nº. 54.3/2017 - P3 Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar; Convite - Missa pelos 133 Anos
de Emancipação de Ferros. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores:
Indicações nº. 105/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
indicando ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de se fazer a declaração
anual de utilização dos veículos do Programa de Aceleração de Crescimento 2

02

(PAC 2). O prazo foi prorrogado até o dia 29 de setembro. Esta declaração deve
ser feita pelo Sistema Eletrônico do Programa de Aceleração do crescimento
(SISPAC), disponibilizado pelo Governo Federal. Indicação nº. 106/2017, de
autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando ao Prefeito Municipal a
necessidade de instalação de quebra-molas tanto na Rua Coronel Afonso
Procópio, mais conhecida por “Ruas das Areias” quanto no bairro Sentinela, na
sede deste Município. Estas medidas preventivas são inadiáveis. Há um grande
número de motociclistas que ignoram as leis de trânsito, passando pelo local em
alta velocidade, colocando em risco a integridade física, sobretudo de idosos e
crianças. O Vereador Moacir Pereira da Costa comentou sobre a Indicação nº.
106/2017 de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, alegando que já
presenciou nas proximidades do Comercial PP, motociclistas em alta velocidade.
O Prefeito Municipal disse que é uma situação muito complexa, pois quebramolas estimulam os motociclistas realizarem manobras, fato já comprovado. E
informou que o Município de Ferros está instalando placas de trânsito, com
intuito de educar os condutores. Indicações nº. 107/2017, de autoria do Vereador
Ricardo Soares de Melo, indicando ao Prefeito Municipal a necessidade urgente
de ampliação das instalações do Velório Municipal “João Antônio de Almeida”,
na sede do Município. Ainda recentemente tivemos o constrangimento de
presenciar dois corpos sendo velados simultaneamente, em espaço diminuto.
Além é claro do grande desconforto aos familiares distintos ali comprimidos. O
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho filho disse que já existe
um projeto para ampliação do Velório Municipal. Indicação nº. 108/2017, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando ao Prefeito
Municipal a necessidade de fazer a troca de um grande número de lâmpadas que
estão queimadas na localidade do Mendonça, zona rural deste Município. O
Prefeito Municipal informou que a situação será resolvida na próxima semana,
uma vez que a equipe que realiza o serviço de manutenção de iluminação pública
irá proceder o reparo na referida localidade. Indicação nº. 109/2017, de autoria
dos Vereadores Jésus do Rosário dos Santos, Ricardo Soares de Melo e Carlos
Elísio de Oliveira, indicando ao Prefeito Municipal a necessidade de instalar
Academias ao “Ar Livre”, nas sedes dos distritos de Borba Gato, Cubas,
Esmeraldas, Santa Rita do Rio de Peixe, Santo Antônio da Fortaleza e Sete
Cachoeiras, bem como na sede deste Município, no bairro Sentinela (antiga
Escola Municipal) e na Rua das Areias. Esta medida esta inserida dentre os
objetivos fundamentais do Município (art. 6º LOM), de priorizar o atendimento
das demandas sociais de saúde, lazer, assistência social, proporcionando a seus
habitantes condições de vida compatível com a dignidade humana, a justiça social
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e o bem comum. Indicação nº. 110/2017, de autoria do Vereador Tiago Dias
Vieira, indicando ao Prefeito Municipal a necessidade de interceder junto ao
Comandante da Policia Militar de Ferros, solicitando que o mesmo disponibilize
um efetivo da Polícia Militar de Ferros para participarem do Programa
Educacional de Resistencia às Drogas (PROERD), no primeiro semestre de 2018.
Trata-se de um programa de extrema importância no Município, pois visa
estimular e orientar os estudantes a desenvolverem habilidades para conduzir a
vida de maneira saudável, segura, livre de drogas, da violência e de outros
comportamentos ilícitos. O Vereador Tiago Dias Vieira informou que entrou em
contato com o Comandante da Polícia Militar que já disponibilizou um militar
para prestar o serviço, no entanto, está pendente apenas o transporte. ORDEM
DO DIA: 2º Turno de Discussão e votação: Projeto de Lei nº. 019/2017,
“Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe e Declaração Fiscal de
Serviços Eletrônica no Município de Ferros-MG, e dá outras providências”,
aprovado por unanimidade. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
realizou a leitura do Convite para participar da Semana do Trânsito, que será
realizado nos dias 18 a 25 de setembro, com blitz educativa e palestras nas
Escolas Estaduais e na Escola Municipal “Felicíssimo Martins Quintão”, e no
Centro Cultural “Roberto Drummond”, com Militares da 12ª CIA Independente
do Meio Ambiente e Trânsito, onde será sorteada meia bolsa para adquirir a
Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Na oportunidade, sugeriu que os
participantes levem 1 kg (um quilo) de alimentos não perecíveis que serão
destinados ao Hospital São Judas Tadeu. Esteve presente à reunião o Sr. Ronaldo
Manassés Secretário Executivo da Região Metropolitana-Fóruns Regionais que
pediu a palavra e informou que estão desenvolvendo um projeto em parceira com
o Município de Ferros, visando conseguir verbas para a Comunidade Quilombola
da localidade do Mendonça. Informou ainda, sobre a possibilidade de o
Município ser beneficiado pela Lei Candir, com o valor de R$ 9.000.000,00 (nove
milhões de reais). O Vereador Tiago Dias Vieira aproveitando a oportunidade
questionou sobre a possibilidade de Regionalização do Hospital Municipal Carlos
Chagas de Itabira. O Sr. Ronaldo Manassés Secretário Executivo da Região
Metropolitana-Fóruns Regionais informou que já foi discutida a possibilidade de
Regionalização, no entanto, devido à situação financeira do país e mudança de
governo, houve um atraso, mas o assunto sobre a regionalização continua em
pauta. O Diretor da GRS- Sr. Alexandre Banana disse que com as diversas
mudanças no Governo Federal, dificultou a possiblidade de Regionalizar os
Hospitais, que era um projeto da Gestão anterior, mas que o Estado está
discutindo as possibilidades. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou

04

quanto a atual situação do Hospital São Judas Tadeu. O Diretor Alexandre
Banana respondeu que apesar da dificuldade financeira, o Estado está
conseguindo manter as entidades em funcionamento e os serviços não foram
paralisados como vem ocorrendo em outros estados, e que para o próximo ano,
existe a possibilidade de melhora. O Sr. Ronaldo Manassés Secretário Executivo
da Região Metropolitana-Fóruns Regionais, disse que vai levar ao conhecimento
do Governo do Estado a Moção nº. 019/2017 de autoria do Vereador Carlos
Elísio de Oliveira, relatando que esta Casa Legislativa já manifestou apoio quanto
ao recebimento de recursos da Lei Kandir. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
questionou sobre a situação das Escolas do Povoado do Mendonça, onde uma
escola é beneficiada com a verba Quilombola e a outra não. O Sr. Ronaldo
Manassés disse que durante a reunião foi discutido sobre esse assunto e que já
estão providenciando a regularização. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho agradeceu ao Presidente da Câmara pela
oportunidade, agradeceu ainda, a presença dos Secretários. Na oportunidade,
informou que visitaram a Comunidade Quilombola na localidade do Mendonça
que está muito exposta a diversas situações degradantes. O Sr. João Carlos Pio de
Souza - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania disse que o projeto é de construir uma política pública a ser aplicada no
sentido de reconhecimento e certificação da Comunidade Quilombola, com
posterior inserção de recursos públicos destinados à saúde, educação, e demais
projetos de trabalho aos moradores das comunidades quilombolas para seu
desenvolvimento. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que já havia
participado de duas reuniões para tentar buscar o reconhecimento da
Comunidade, mas não obteve respostas. Na oportunidade, parabenizou ao
Governo do Estado pela iniciativa e pelo projeto que é muito importante para o
desenvolvimento das comunidades. Parabenizou ainda, o Prefeito Municipal, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho pela atuação em busca desse projeto. 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, 18 de setembro de 2017.

