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Ata da quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos cinco dias do mês de março de 2018, às quinze 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 segunda 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, Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. O Vereador Geraldo
Andrade da Silva ausentou-se. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do expediente do Executivo: Ofício nº.
038/2018, em atenção às Indicações nº. 008 e nº. 009/2018, informando que os
Projetos de Leis referentes às atualizações dos vencimentos dos Servidores
Públicos e dos Professores da Rede Municipal de Ensino foram protocolados
nesta Casa Legislativa. Ofício nº. 041/2018, em atenção ao Ofício nº. 015/2018,
encaminhando cópia integral de todos os procedimentos Licitatórios do
Transporte Escolar referente ao ano de 2017, juntamente com cópia de todos os
Contratos e Termos Aditivos do referido ano. E ainda, esclarecendo que em
nenhum momento o Executivo teve a intenção de desatender a um Requerimento
desta Casa Legislativa, que são respondidos de forma clara, transparente e
objetiva em todas as solicitações, justificando ainda que o não envio de todas as
cópias do Processo licitatório, se deu por acreditar que as informações enviadas
anteriormente eram suficientes para atender o requerimento, visto que o autor do
requerimento gostaria de averiguar somente os contratos aditivos. Ofício nº.
042/2018 encaminhando a Lei nº. 626/2018, que versa sobre, “Concede Revisão
Geral Anual aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Ferros/MG
e dá outras providências”. Ofício nº. 043/2018 encaminhando a Lei nº.
627/2018, que versa sobre, “Concede Revisão Geral Anual aos Vencimentos dos
Servidores da Câmara Municipal de Ferros/MG e dá outras providências”.
Ofício nº. 045/2018 informando que no dia 23 de fevereiro de 2018 foi realizada
uma reunião na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, com
objetivo de atendimento técnico referente ao Aditivo ao Convênio da Ponte
Pênsil de Ferros e consequentemente liberação dos recursos da 3ª parcela do
Convênio e Aditivo. Na oportunidade encaminhando cópia da Ata da Reunião
com as Engenheiras da SETOP. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
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Ofício nº. 236/2018/GIGOV/GV do Sr. André Ricardo Mendes Vieira - Gerente
de Filial - Gerência Executiva e Negocial de Governador Valadares,
comunicando que o repasse nº. 1030137-26 - Programa Planejamento Urbano do
Ministério das Cidades, assinado em 22 de agosto de 2016, para execução do
objeto Pavimentação de vias urbanas do Município de Ferros/MG, foi extinto
por expiração do prazo estipulado contratualmente para atendimento da condição
suspensiva. Convite para participar das comemorações do Dia Internacional da
Mulher, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de março, conforme programação. 3) Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 003/2018, de autoria
do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo, ao Prefeito Municipal, que
sejam enviados a esta Casa Legislativa uma relação, atualizada, dos nomes de
todos os Agentes Comunitários de Saúde do Município, discriminando ainda a
localidade de atuação. Requerendo ainda, informar à Câmara todas as vezes que
este quadro de servidores for alterado. Requerimento nº. 004/2018, de autoria da
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, requerendo a interseção do
Prefeito Municipal junto à Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG –
postulando a limpeza imediata de toda área de servidão da rede de distribuição
de energia nos domínios do distrito de Sete Cachoeiras. Segundo informações
colhidas na localidade à rede não recebeu qualquer limpeza no ano de 2017 por
falta de verba especifica. Isto tem gerado grandes dissabores aos habitantes do
distrito, com falta de energia por até cinco dias consecutivos e por consequência
com inúmeros prejuízos, tais como na produção de leite e perdas de outros
alimentos. Indicação nº. 024/2018, de autoria do Legislativo Municipal,
indicando ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de interceder junto à
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG – pleiteando uma melhoria
geral dos serviços afetos à distribuição de energia elétrica no Município de
Ferros, pelos seguintes motivos: 1- A falta de limpeza da área de servidão de
toda rede no Município; 2 - A paralisação constante do fornecimento de energia,
em todo Município, por vários dias consecutivos, sem qualquer justificativa; 3O grande prejuízo advindo da falta de energia. Indicação nº. 025/2018, de autoria
da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando ao Prefeito
Municipal, a necessidade de se instalar um corre mão na subida da Rua do
Prado, bairro São Geraldo, na sede deste Município. No local, tornou-se
frequente a queda de idosos. Indicação nº. 026/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando ao Prefeito Municipal, a
necessidade de estudar a viabilidade econômica de plantio de grama esmeraldas
nos dois cemitérios da sede do Município. Segundo informações esta grama é
muito resistente, tem um bom enraizamento e baixo custo de manutenção.
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Indicação nº. 027/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, indicando ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encaminhar
a máquina carregadeira à localidade da Cachoeira do Tenente, distrito de Sete
Cachoeiras, para tapar um grande número de buracos em todas as duas vertentes
do morro. Há necessidade ainda de desentupir as calhas e manilhas existentes no
local. A estrada está quase intransitável. Indicação nº. 028/2018, de autoria do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente do Município disponibilizar (ceder) até dois servidores
efetivos para prestarem serviço na Secretaria da Vara Única da Comarca de
Ferros. A Secretaria é composta de um Escrivão e cinco Oficiais de Apoio
Judiciário. Hoje conta com apenas um Escrivão e um único Oficial de Apoio. Eis
a razão pelas quais os serviços não andam. Este pedido foi verbalmente
formalizado pela Juiza Dra. Márcia de Sousa Victória, na última audiência de
Instalação da Correição Ordinária relativa ao ano de 2017, realizada dia 01 de
março de 2018. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que o Poder
Executivo precisa ajudar e oferecer apoio para solucionar a questão do Fórum,
pois Defensoria Pública é caso de urgência, do contrário corre-se o risco de
perder a Comarca de Ferros, como o Prefeito já perdeu a Cadeia Pública no
Município. Moção nº. 006/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, de Pesar pelo falecimento do Sr. Flávio Soares Madureira, ocorrido no
dia 28 de fevereiro de 2018. Ele foi Prefeito do Município de Carmésia por três
mandatos. Seu sepultamento se deu em 01 de março de 2018, data em que o
Município completou seu 55º aniversário de emancipação politicaadministrativa. O velório transcorreu envolto de grande consternação por parte
dos carmesenses, amigos e familiares. Moção nº. 007/2018, de autoria dos
Vereadores Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, de Pesar pelo falecimento do
Sr. Israel Rodrigues de Leles, ocorrido nesta última quarta feira, 28 de fevereiro
de 2018, vítima de um bárbaro homicídio. Ele exercia a profissão de pedreiro.
Era muito estimado em toda região do “Baixadão/Cachoeira Tenente”. 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. 004/2018, que “Concede Revisão Geral Anual aos subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Ferros/MG
e dá outras providências”. Turno único de Discussão e Votação:
Requerimento nº. 003/2018, requerendo que sejam enviados a esta Casa
Legislativa uma relação, atualizada, dos nomes de todos os Agentes
Comunitários de Saúde do Município, discriminando ainda a localidade de
atuação. Requerendo ainda, informar à Câmara todas as vezes que este quadro de
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servidores for alterado, aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 004/2018,
requerendo a interseção do Prefeito Municipal junto à Companhia Energética de
Minas Gerais – CEMIG – postulando a limpeza imediata de toda área de
servidão da rede de distribuição de energia nos domínios do distrito de Sete
Cachoeiras, aprovado por unanimidade. Moção nº. 006/2018, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Flávio Soares Madureira, ocorrido no dia 28 de fevereiro de
2018, aprovada por unanimidade. Moção nº. 007/2018, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Israel Rodrigues de Leles, ocorrido nesta última quarta feira,
28 de fevereiro de 2018, vítima de um bárbaro homicídio, aprovada por
unanimidade. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei Complementar
nº. 001/2018, que “Autoriza Reajuste dos Vencimentos dos Servidores Públicos
Municipais do Poder Executivo e dá outras providências”, aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei Complementar nº. 002/2018, que “Altera a Lei
Complementar nº. 26 de 17 de dezembro de 2009, que instituiu o Estatuto do
Magistério Público da Educação Básica do Município de Ferros”, aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº. 003/2018, que “Altera a Lei Municipal nº. 622,
de 06 de dezembro de 2017 e dá outras providências”, aprovado por
unanimidade. 1º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 004/2018,
que “Concede Revisão Geral Anual aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais do Município de Ferros/MG e dá outras providências”.
, aprovado por unanimidade. Em atenção ao Ofício nº. 001/2018 do Presidente
da Comissão Especial para monitoramento da Gestão do Hospital São Judas
Tadeu - Vereador Carlos Elísio de Oliveira esteve presente à reunião o Sr. Paulo
Pedro Severino - Presidente do Hospital São Judas Tadeu, a Sra. Tatiana e Sra.
Andréia, a fim de prestar esclarecimento quanto às exigências da Vigilância
Sanitária. A Sra. Andreia Duarte informou que receberam o Ofício do Vereador
Carlos Elísio de Oliveira referente à regularização do alvará sanitário e que já
conseguiram resolver algumas situações, e que a parceria com Município,
Câmara e população tem gerado frutos e que estão conseguindo solucionar os
problemas. Na oportunidade, atendendo a solicitação do Vereador Carlos Elísio
de Oliveira a referida senhora apresentou cópia das documentações
comprovando a regularização do Hospital. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
agradeceu a presença dos Representantes do Hospital São Judas Tadeu, e
informou que o objetivo do ofício é levar ao conhecimento da população a
situação atual do Hospital, principalmente com relação às exigências da
Vigilância Sanitária. O mesmo pediu explicação quanto ao repasse feito pela
Câmara Municipal ao Município de Ferros, com intuito de beneficiar o Hospital
São Judas Tadeu, mais precisamente quanto ao valor repassado. O Prefeito
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Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, pediu
a palavra e esclareceu quanto os repasses do Hospital São Judas Tadeu,
informando que estão cumprindo o acordo dos Convênios celebrados com muita
responsabilidade e compromisso, pois estão passando por uma situação crítica,
haja vista que o governo do Estado não está enviando as verbas na totalidade,
ressaltando que se não calcular os gastos de forma ordenada o Município não
terá condições de cumprir até mesmo com folha de pagamento dos funcionários,
motivo pelo qual está repassando os valores fracionados ao Hospital. O mesmo
deixou claro que irá cumprir o acordo e pediu a compreensão dos Vereadores. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que a subvenção do Hospital São
Judas Tadeu, com aprovação do Projeto de Lei nº. 003/2018 será de R$
737.000,00 (setecentos e trinta e sete mil reais), e que no ano de 2017 a
subvenção foi de R$ 855.750,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos
e cinquenta reais), totalizando um valor menor de R$ 118.750,00 (cento e
dezoito mil setecentos e cinquenta reais) em relação ao ano passado. O Prefeito
Municipal informou que não houve perda de valores ao Hospital São Judas
Tadeu, alegando que a subvenção do ano passado foi superior, tendo em vista
que o Município assumiu os plantões atrasados deixados pela gestão anterior. A
Sra. Tatiana Magalhães informou que a documentação do Hospital São Judas
Tadeu já está regularizada e inclusive conseguiram atendimento 24 horas junto
ao laboratório Sant’Ana, que era uma das exigências da Vigilância Sanitária. A
Sra. Andreia Duarte comentou que esse será o último mês do médico plantonista
- Dr. Magno no Hospital, havendo a necessidade de se contratar outro médico
para substitui-lo. Disse ainda, que o Sr. Sebastião que presta serviços de Raio-X
vai trabalhar até o dia 30 desse mês, visto que o mesmo já se aposentou e não
tem interesse em continuar prestando serviço ao Hospital. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira perguntou se o repasse da Câmara ao Hospital São Judas
Tadeu seria de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) ou R$70.000,00 (setenta mil
reais). O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos
esclareceu que seria de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). O Prefeito
Municipal se comprometeu perante aos representantes do Hospital e Vereadores
presentes, que caso seja necessário aumentará o valor referente à Subvenção
Social ao Hospital São Judas Tadeu. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, pediu a palavra para informar os Vereadores que as
máquinas estão trabalhando de forma intensa, e que devido os últimos temporais
estão tendo que refazer todo o serviço de manutenção de estradas. Informou
ainda que a equipe da Prefeitura está trabalhando nos finais de semana e
feriados, ressaltando que as estradas estão sendo consertadas na medida do
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possível, buscando sempre mantê-las transitáveis. Com relação ao transporte dos
Estudantes Universitários e Técnicos de Itabira, o Prefeito informou que hoje
tem 75 alunos inscritos para 54 vagas, e que estão estudando a melhor forma de
solucionar o problema, cogitando a possibilidade de acrescentar mais uma linha
para transporte dos estudantes. O Vereador Ricardo Soares de Melo questionou
ao Prefeito Municipal quanto à situação da Praça da Matriz. O Prefeito Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho informou ao Vereador Ricardo que existe
um acordo firmado quanto à abertura da Praça da Matriz, porém, conforme
recomendação do Ministério Público, a realização de qualquer obra está
suspensa provisoriamente. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
questionou ao Prefeito Municipal quanto à situação da obra da ponte Pênsil. O
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho disse à Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias que encaminhou a esta Casa Legislativa
cópia da Ata da reunião realizada em Belo Horizonte referente a esse assunto.
Em seguida o Vereador Tiago Dias Vieira procedeu à leitura da Ata da Reunião
da SETOP, encaminhada pelo Prefeito, através do Ofício nº. 45/2018. O Prefeito
informou que está ocorrendo uma “guerra” dentro da SETOP, quanto às
planilhas do Projeto da obra da Ponte Pênsil, contudo disse que estão buscando
acertar as controversas na Câmara Técnica para aprovação do Projeto. E que
após a aprovação do aditivo, todos os gastos serão por parte do Município. Disse
ainda que está otimista para que as obras se iniciem no próximo mês. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre o oficio nº. 045/2018, onde o
Executivo encaminha cópia da Ata da Reunião realizada na Secretaria de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais referente ao aditivo ao Convênio
5191601262/2016 referente à construção da Passarela Pênsil, alegando que a
cópia da Ata deixa claro que a 3ª (terceira) parcela do convênio para construção
da Ponte, só não foi liberada porque a Prefeitura está pedindo um aditivo com
valor maior do que o licitado para construir a ponte, e que não tem nada a ver
com licitação e cotação de preços, como afirmado pelo Prefeito em outras
reuniões realizadas nesta Casa Legislativa. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho esclareceu que a dotação orçamentária do Projeto já
se encontra aprovada conforme afirmado pelo Secretário de Estado de Fazenda,
Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
solicitou ao Presidente da Câmara que encaminhe ao Executivo Municipal cópia
do Ofício nº. 003/2018, de sua autoria versando sobre a tramitação de Projetos
em regime de urgência, ressaltando que seu questionamento foi o mesmo dos
demais Vereadores, uma vez que com a aprovação da urgência não está dando
tempo de estudar os projetos em pauta. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
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realizou novamente a leitura do Requerimento 020/2017, e disse que o Prefeito
Municipal tem mais uma qualidade, agora é “médium”, ressaltando que o
mesmo afirmou no Ofício nº. 041/2018, que o autor do Requerimento nº.
020/2017 gostaria de averiguar apenas os contratos aditivos. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira comentou que havia solicitado ao Presidente desta casa
Legislativa, Vereador Jésus do Rosário dos Santos que comunicasse ao Prefeito
Municipal sobre o mandado de segurança nº. 0005124042015.8.13.0259, onde a
sentença foi favorável à Câmara, quanto aos envios de documentos por
Executivo, solicitados através de requerimentos, sob pena de multa e crime de
responsabilidade. O Vereador esclareceu ao Prefeito Municipal que o pedido é
referente ao requerimento do transporte escolar de 2017, juntamente com cópias
de todos os contratos e termos aditivos, que não foi atendido pelo prefeito. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que esta Casa Legislativa não é
“Puxadinho” da Prefeitura para o Prefeito de forma irônica, questionar se o
Vereador iria ler ou não todas as folhas dos documentos solicitados. O referido
Vereador afirmou que não cabe ao Prefeito desrespeitar os Vereadores, em pleno
exercício de suas funções que é fiscalizar. A Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade informou que conseguiu a doação de um bezerro com o Sr.
Edney do distrito de Sete Cachoeiras desde o leilão passado realizado em prol do
Hospital, e que o doador esta pedindo para busca-lo. TRIBUNA LIVRE DO
CIDADÃO: Não houve inscritos. 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, 05 de março de 2018.

