01

Ata da trigésima oitava reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte dias do mês de novembro 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 trigésima oitava 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, José Eder Rodrigues Duarte, Ana Nazaré Alves de Souza Andrade,
Carlos Elísio de Oliveira, Madalena Conceição Rodrigues Dias, Moacir Pereira
da Costa e Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. O Vereador Geraldo
Andrade da Silva ausentou-se. O Presidente da Câmara comunicou aos demais
Vereadores que foi feito um acordo com o Prefeito Municipal com relação à
devolução de numerários no final do exercício de 2017, ficando acordado que
esse ano será repassado ao Hospital São Judas Tadeu, em única parcela, a quantia
aproximadamente de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ao Recanto Nossa
Senhora Aparecida “Asilo” a quantia de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos
reais). Em 2018 será repassado ao Hospital São Judas Tadeu, uma quantia de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais), que será divido em duas parcelas, sendo a 1ª
(primeira) no mês de fevereiro e a 2ª (segunda) no mês de março de 2018,
havendo disponibilidade de recursos. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº. 301/2017,
em resposta ao Requerimento nº. 016/2017, informando que de Abril a Junho de
2017 foram confirmados 184 usuários, sendo 118 prioritários, de Julho a
Setembro de 2017 foram confirmados 186 usuários confirmados e 112 usuários
prioritários e de outubro a dezembro foram confirmados 221 usuários, sendo 133
usuários prioritários, conforme documento anexo. Ofício nº. 304/2017
encaminhando a Lei Complementar nº. 050/2017, de 07 de novembro de 2017,
que “Concede o Direito a Ausentar por 01 (um) dia de Trabalho na data do
Aniversário e dá outras providências”. Ofício nº. 305/2017 encaminhando a Lei
nº. 618, de 17 de outubro de 2017, que versa sobre, “Autoriza Abertura de
Crédito Suplementar”. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Convite das
Escolas Municipais convidando para participar das Formaturas que serão
realizadas nos dias 11, 12, 14, 15 e 16 de dezembro de 2017, conforme
cronograma anexo. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento
nº. 019//2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo, ao
Presidente Municipal, que seja dirigido Ofício à Diretoria do Hospital São Judas
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Tadeu, convidando-lhes para comparecerem a esta Casa Legislativa, durante as
Reuniões Ordinárias das segundas-feiras, para tratar dentre outros assuntos das
questões das dívidas do hospital e as novas exigências da Vigilância Sanitária
Estadual. Requerimento nº. 020/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, requerendo, ao Prefeito Municipal, que seja enviado o que se segue: 1Cópia integral do procedimento licitatório do transporte escolar de 2017,
juntamente com cópias de todos os contratos e termos aditivos, realizados em
decorrência do referido procedimento; 2- Especificação detalhada das rotas de
transporte escolar atendidas com veículos da frota municipal e da frota
contratada. Requerimento nº. 021/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, requerendo que seja enviado pelo Prefeito Municipal cópias dos
Convênios assinados, bem como o valor pago mensalmente à Associação Mineira
de Municípios - AMM e à Confederação Nacional de Municípios - CNM.
Requerimento nº. 022/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, para que sejam tomadas providências junto à
Secretaria Municipal competente para tomar conhecimento do inteiro teor do
Edital número 2 do Ministério do Esporte (http://www.esporte.gov.br) para que o
município possa beneficiar-se dos objetivos propostos pelo Programa Esporte e
Lazer da Cidade (PELC). Indicação nº. 137/2017, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal a
necessidade de estabelecer um critério mais rigoroso para autorizar a circulação
na sede do Município de veículos cognominados “Trem da Alegria”, para
divertimento das crianças. Devem ser estabelecidos critérios de forma que seja
vedada a veiculação de músicas pornográficas e em volumes excessivamente
altos. Indicação nº. 138/2017, de autoria do Vereador Tiago Dias Vieira,
indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de interceder junto ao
Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais
(DEER-MG), postulando a colocação de um redutor de velocidade na BR 120,
mais precisamente na localidade do “Xavier”, em frente à igrejinha, distrito do
Borba Gato. ORDEM DO DIA: Leitura dos Pareceres da Comissão de
Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento,
Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº. 022/2017, “Altera a Lei nº. 316 de 31
de dezembro de 2002, que dispõe sobre a Contribuição para Custeio do Serviço
de Iluminação Pública e dá outras providências”. Leitura dos Pareceres da
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tributação a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº.
017/2017, que “Modifica em parte a redação dos Incisos III e IV, do art. 4º do

03

projeto de Lei nº. 017/2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
para o Exercício de 2018”. Turno Único de Discussão e Votação: Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº. 017/2017, que “Modifica em parte a redação
dos Incisos III e IV, do art. 4º do projeto de Lei nº. 017/2017, que Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2018”, aprovada por
unanimidade. Requerimento nº. 019//2017, requerendo que seja dirigido Ofício à
Diretoria do Hospital São Judas Tadeu, convidando-lhes para comparecerem a
esta Casa Legislativa, durante as Reuniões Ordinárias das segundas-feiras, para
tratar dentre outros assuntos das questões das dívidas do hospital e as novas
exigências da Vigilância Sanitária Estadual, aprovado por unanimidade.
Requerimento nº. 020/2017, requerendo que seja enviado o que se segue: 1-Cópia
integral do procedimento licitatório do transporte escolar de 2017, juntamente
com copias de todos os contratos e termos aditivos, realizados em decorrência do
referido procedimento; 2- Especificação detalhada das rotas de transporte escolar
atendidas com veículos da frota municipal e da frota contratada, aprovado por
unanimidade. Requerimento nº. 021/2017, requerendo que seja enviado pelo
Prefeito Municipal cópias dos Convênios assinados, bem como o valor pago
mensalmente à Associação Mineira de Municípios - AMM e à Confederação
Nacional de Municípios - CNM, aprovado por unanimidade. Requerimento nº.
022/2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito
Raimundo Menezes de Carvalho Filho, para que sejam tomadas providências
junto à Secretaria Municipal competente para tomar conhecimento do inteiro teor
do Edital número 2 do Ministério do Esporte (http://www.esporte.gov.br) para
que o município possa beneficiar-se dos objetivos propostos pelo Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC), aprovado por unanimidade. 1º Turno de
Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 022/2017, “Altera a Lei nº. 316 de 31 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre a Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública e dá outras providências”, rejeitado por 04 (quatro) votos
contra e 03 (três) votos a favor dos Vereadores Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, Moacir Pereira da Costa e Tiago Dias Vieira. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira solicitou ao Presidente da Câmara, que concedesse a palavra aos
Representantes do Hospital São Judas Tadeu, presentes a reunião, para prestarem
esclarecimentos quanto às dívidas do Hospital, bem como sobre as exigências da
Vigilância Sanitária Estadual. Quanto às exigências da Vigilância Sanitária
Estadual, a Sra. Tatiana Lage Magalhães - Enfermeira do Hospital São Judas
Tadeu, informou não tinha os dados no momento, mas encaminhará
posteriormente. Informou ainda, que à dívida atual do Hospital São Judas Tadeu é
de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) incluindo o pagamento de
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salários dos Funcionários que está em atraso esse mês. Na oportunidade,
informou que esse mês o Hospital ainda não recebeu o valor referente à
subvenção do Município, além de não receber há 02 (dois) meses os recursos da
rede de Urgência, ressaltando que na próxima semana retornarão com todos os
dados para um melhor esclarecimento. Por fim, agradeceu aos Vereadores pela
iniciativa e empenho em ajudar o Hospital São Judas Tadeu. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira agradeceu ao Presidente do Hospital São Judas Tadeu e a
funcionária Tatiana Lage Magalhães pela presença e disse que está aguardando os
demais esclarecimentos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre a
Conferência Municipal de Educação realizada neste Município, no dia 15 de
novembro de 2017, onde foram eleitos 04 delegados para representar o Município
de Ferros na Conferência Territorial, no dia 25 de novembro em Ibirité/MG. O
mesmo informou que foi eleito com Professor Representante da Educação Básica,
juntamente com outros 02 professores, além de um representante de pais,
totalizando 04 representantes. O Vereador Tiago Dias Vieira informou que esteve
na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Estadual Durval Ângelo Líder de Governo, dentre os assuntos abordados, um deles foi sobre o
rezoneamento eleitoral, onde trouxe uma preocupação, pois de acordo com o
Deputado os Municípios de Santa Maria de Itabira e São Sebastião do Rio Preto
estão recorrendo da decisão do Tribunal, e, segundo o Deputado, existe a
possibilidade dos mesmos voltarem a pertencer aos municípios de Itabira e
Conceição do Mato Dentro. Na oportunidade, alertou para que os Vereadores
recorram aos seus Deputados com intuito de evitar que isso aconteça, pois caso
contrário existe novamente a possibilidade de extinção da Comarca de Ferros.
Informou ainda que de acordo com o Deputado Estadual Durval Ângelo, vários
hospitais foram fechados no Estado por não cumprirem as exigências da
Vigilância Sanitária Estadual, ressaltando que é válida a preocupação do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira com o do Hospital São Judas Tadeu, no
sentido de tentar solucionar as exigências da Vigilância Sanitária Estadual.
Quanto à liberação de verbas para calçamento, o mesmo informou que existem
duas emendas, no entanto, estão exigindo que se faça a rede pluvial e saneamento
básico, o que impossibilita o Município de se fazer nos distritos. O Vereador
Tiago Dias Vieira parabenizou o Presidente e a Mesa Diretora da Câmara, que
juntamente com sua equipe trabalharam para uma administração consciente, onde
conseguiram economizar uma quantia considerável sem prejudicar o andamento
dos trabalhos da Câmara. O Vereador Moacir Pereira da Costa parabenizou o
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Jésus do Rosário dos Santos pela
economia feita no ano de 2017, e pelo acordo realizado com Executivo para
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repassar os recursos ao Hospital São Judas Tadeu - HSJT. O Prefeito Municipal,
Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, comentou que como sempre o bem
prevaleceu e foi possível firmar um acordo quanto à devolução dos valores
economizados pela Câmara Municipal, valores esses que serão devolvidos ao
Município e destinado ao Hospital São Judas Tadeu. O Prefeito Municipal
ressaltou que o valor do hospital está acertado, mas quanto o repasse de
R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) destinados ao Asilo de Ferros está
um pouco complicado, pois a Prefeitura não tem convênio firmando e nem Plano
de Trabalho com a entidade acima mencionado. O mesmo informou que está em
contato com o Presidente do Asilo, para que seja resolvida a questão. Por fim, o
Prefeito se comprometeu mais uma vez em manter o repasse do valor integral do
duodécimo da Câmara Municipal, sem a dedução do FUNDEB. 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, 20 de novembro de 2017.

