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Ata da trigésima oitava reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 trigésima oitava 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, Geraldo Andrade da Silva, José Eder Rodrigues
Duarte, Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, Carlos Elísio de Oliveira,
Fernando Moacir Pereira da Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias,
Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
306/2018 encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 007/2018, “Dispõe
sobre a Jornada Especial para os motoristas do Transporte Escolar no âmbito
da Administração Municipal e dá outras providências”, que foi lido logo após o
referido Ofício. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Convite das Escolas
Municipais convidando para participar das Formaturas, que serão realizadas nos
dias 07 a 14 de dezembro de 2018, neste Município, conforme cronograma
anexo. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 169/2018, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de troca das lâmpadas queimadas no
vilarejo do Mar Vermelho, neste Município. Indicação nº. 170/2018, de autoria
da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de troca das lâmpadas queimadas na localidade
do Dilúvio, na sede deste Município. Indicação nº. 171/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de interceder junto à operadora “OI”, titular do
serviço de telecomunicação no Município, sugerindo a fixação dos cabos numa
altura mais elevada, de vez que “os fios de telefonia são arrebentados por
caminhões e deixados embolados e soltos no meio da rua. Indicação nº.
172/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encascalhar a subida
da estrada de acesso ao Diluvio. Na atual conjuntura, de chuva e alta declividade
esta quase inviabilizando a passagem de veículos. Indicação nº. 173/2018, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de ouvir a população quanto à
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colocação de placas limitadoras de estacionamento de veículos na sede do
Município. Há necessidade de fixação do horário em que é proibido o
estacionamento bem como o horário permitido para a carga e descarga.
Indicação nº. 174/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encaminhar a
máquina carregadeira ao distrito de Santa Rita do Rio de Peixe, para remover
barreiras e tapar buracos na estrada principal de acesso ao distrito. Basta ver que
hoje, 26/11/18, o ônibus do Zé Flávio não teve condições de vir à cidade.
ORDEM DO DIA: 2º Turno de Discussão e Votação: Proposta de Emenda
Revisional nº. 001/2018 à Lei Orgânica do Município de Ferros, aprovada por
unanimidade. Em atenção à solicitação contida no oficio nº. 157/2018, expedido
pela presidência desta Casta, esteve presente à reunião o Prefeito do Município
de Ferros, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, juntamente com a
Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marina de Brito e Silva e a Secretária
Municipal de Educação, Sra. Betânia Lage da Silveira, com intuito de prestar
esclarecimentos quanto a atual situação financeira do Município de Ferros. O
Prefeito Municipal comunicou que o município está passando por uma situação
financeira complicada e que todos que amam Ferros devem se unir em prol da
cidade, sem distinção de classe, cor ou raça e fez um apelo para que os
Vereadores vistam a camisa do Município, e que a oposição seja consciente, que
não faça política diante da pior crise financeira de toda a história do Município
de Ferros. Na ocasião, citou dois casos graves de falta d’água no Município,
sendo na localidade do Mendonça, que estão sem água há mais 14 dias, e no
distrito de Borba Gato, desde sexta-feira. Comentou que infelizmente não pode
solucionar os problemas de imediato, tendo em vista os critérios para compras e
licitações, previstos em lei, que demandam tempo e precisa ser cumpridos. O
mesmo informou que apesar de toda dificuldade financeira estão resolvendo hoje
o problema de água na localidade do Mendonça e amanhã no distrito de Borba
Gato. O Prefeito Municipal comentou que na última quinta-feira participou de
uma reunião na Assembleia Legislativa e voltou decepcionado com a posição do
Governador do Estado de Minas Gerais, que sugeriu a criação de um Fundo
Extraordinário, onde serão creditadas todas as dívidas do Estado com os
Municípios e demais credores, como forma de compensação dos recursos, e com
isso o próximo Governador não vai ter a obrigatoriedade de pagar as dívidas
constantes no referido Fundo. O mesmo disse que se aprovar a Lei do “Fundão”
perde-se toda a esperança de receber a dívida. Disse ainda que o Governo do
Estado sequestrou os municípios, tendo em vista que o mesmo é obrigado a
repassar os recursos, citando como exemplo que se o mesmo deixar de repassar
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todo dia 20 de cada mês o duodécimo da Câmara perderá o seu mandato.
Comentou sobre o acordo realizado entre o Estado e a Assembleia de Minas
Gerais, com intuito de repassar 70% (setenta por cento) da dívida aos
municípios, mas que não foi cumprido. Segundo informações do Prefeito, o
Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM, falou que cada
município terá que se virar do jeito que pode. O Prefeito informou que
infelizmente medidas drásticas estão sendo tomadas, e que os mais atingidos será
a população e o funcionalismo em geral, tendo em vista que já está sendo
obrigado demitir alguns funcionários, para ver se o município consegue
sobreviver, já que alguns municípios estão falando em fechar as portas. O
mesmo informou que quanto às demissões será obedecido o seguinte critério:
contratados, comissionados e por último, servidores efetivos. Informou ainda
que cada dia que se demite um funcionário, a carga aumenta. O Prefeito
esclareceu que o município de Ferros sobrevive de repasse do Governo Federal e
Estadual, pois não tem renda própria. Disse ainda que nem o IPVA que é
sagrado e o ICMS que era creditado todas as terças-feiras estão sendo
depositados, nem mesmo os recursos do FUNDEB, alegando que com isso está
faltando dinheiro para pagar os professores que já são mal remunerados. O
Prefeito comunicou que a crise financeira se estende a todos os municípios
mineiros, não só a Ferros, e que já estão com ação na justiça contra o Estado de
Minas Gerais. O Prefeito disse que se for necessário os subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito, Secretários e até mesmo dos Vereadores poderão ser reduzidos.
Com relação às viagens da Secretaria de Saúde, o mesmo informou que estão
sendo selecionadas a dedo, adotando-se critério clínico, tendo em vista que a
frota abastece por meio de vale card, que se não pagar a fatura bloqueia tudo. O
mesmo informou que esta fazendo essa redução, pois se o gasto com
combustível ultrapassar R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não consegue
abastecer nem as ambulâncias, que é maior preocupação. A Secretária de Saúde,
Sra. Marina de Brito e Silva, informou que a visita do PSF aos distritos será
quinzenal. O Prefeito complementou dizendo que o médico do PSF que atende
os distritos de Sete Cachoeiras e Santo Antônio da Fortaleza, vai embora sextafeira. E que será necessário à realização de processo seletivo para contratação de
novo médico, e por esse motivo o atendimento médico nesses distritos deve
demorar um pouco. O Vereador Tiago Dias Vieira questionou a Secretária de
Saúde, se o funcionamento do posto de saúde da Sede sofrerá alterações. A
Secretária informou que não haverá alterações no atendimento do Posto de
Saúde. O Prefeito comunicou que no mês de Setembro repassou apenas a
metade da Subvenção ao Hospital São Judas Tadeu, e no mês de outubro ainda

04

nem foi repassado, e que os médicos estão ameaçando não fazer plantões. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias questionou ao Prefeito se o
Hospital São Judas Tadeu está ciente da crise financeira enfrentada pelo
município, uma vez que a ordem para procurar veículo da Prefeitura vem lá de
dentro, relatando a importância de orientar os pacientes. O Prefeito disse que já
se reuniu com a diretoria do Hospital São Judas Tadeu e esclareceu a situação.
Com relação ao transporte Escolar, o Prefeito informou que os ônibus escolares
vão circular até o dia 30 de novembro de 2018. O Tiago Dias Vieira perguntou a
Secretária de Educação, como ficará a situação dos alunos já que alguns não
terão como ir à escola. A Secretária de Educação, Sra. Betânia Lage da Silveira
informou que os ônibus irão parar de circular no dia 30 de novembro de 2018
devido à crise financeira, e que o ano letivo se encera no dia 18 de dezembro de
2018, mas as provas finais foram antecipadas para essa semana, com intuito de
não prejudicar os alunos, já que 80% (oitenta por cento) dependem do transporte
escolar. O Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa perguntou ao Prefeito
Municipal, se o Projeto de Lei Complementar nº. 007/2018, caso seja aprovado,
entrará em vigor no próximo ano. O Prefeito respondeu que a lei estará em vigor
e que são medidas preventivas, tendo em vista que o município não tem
condições de pagar horas extras, que serão compensadas através de banco de
horas. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou a Secretária de Educação
com relação ao transporte dos professores que utilizam os ônibus escolares. A
Secretária disse que já está sendo providenciado, e que se for necessário, será
utilizado veículo da educação. Com relação ao transporte dos estudantes
universitários, o Prefeito informou que vai circular até dia 07 de dezembro de
2018, e que infelizmente não há nada que se possa fazer. A Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, sugeriu ao Prefeito que na medida em que fosse
visitando as localidades, o mesmo esclarecesse a situação atual do Município,
com intuito de conscientizar a população. O Prefeito Municipal concordou com a
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias e colocou a disposição para
esclarecer a situação. O Vereador Tiago Dias Vieira questionou sobre a
Segurança Pública do Município de Ferros, mais precisamente quanto ao
convênio com a Polícia Militar. O Prefeito disse que a Polícia Militar pediu um
aumento de 35% (trinta e cinco por cento) no convênio, mas como o município
não teria condições fixou o aumento em 25% (vinte e cinco por cento). O
Vereador Tiago Dias Vieira questionou ao Prefeito com relação às obras de
urgência que ocorre no período chuvoso. O Prefeito disse que o jerico estará à
disposição para solucionar pequenos problemas, e que as máquinas serão
enviadas aos pontos mais críticos, para que não seja interrompida a economia
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leiteira do município. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias pediu
ao Prefeito Municipal que esclarecesse sobre a implantação de placas de trânsito
na cidade, que tem gerado muitas controversas, principalmente com relação a
fixação de horário para estacionar, bem como para carga e descarga. O Prefeito
disse que inicialmente houve um erro que foi assumido e será corrigido
posteriormente, tendo em vista que ficou faltando colocar “exceto” sábados,
domingos e feriados, mas que a intenção e desafogar o trânsito na cidade. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que não é contra a implantação de
placas, mas faltou estipular horário para estacionar, bem como para carga e
descarga. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho disse
que vai providenciar e que está aberto a sugestões. O Vereador Jésus do Rosário
dos Santos questionou ao Prefeito Municipal sobre a situação dos taxistas. O
Prefeito informou que respondeu o questionamento do Ministério Público, mas
até a presente data não houve nenhuma resposta, o mesmo disse que acreditava
que o Ministério Público iria obrigar o Município a fazer licitação. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira pediu ao Prefeito Municipal para encaminhar relatório
a esta Casa Legislativa, de todas as dívidas do município incluindo credores,
gasto com pessoal, e outras. O Prefeito Municipal solicitou que o pedido do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira fosse oficializado, pois o mesmo ira prestar
as informações. O Prefeito Municipal agradeceu o espaço cedido pela Câmara,
pediu a colaboração de todos e mais uma vez fez um apelo aos Vereadores para
que vistam a camisa do Município, pois o momento é crítico. O Vereador Tiago
Dias Vieira, informou que está sensibilizado com a situação do município e
pediu ao Prefeito Municipal que mantenha os Vereadores informados, para que
os mesmos possam acompanhar a realidade do Município junto com a
Administração, para que possa fazer o máximo com o mínimo. O Prefeito
Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, agradeceu ao Vereador
Tiago Dias Vieira e disse que tem a obrigação de repassar as informações e que
o momento é de união, e vai manter a Câmara informada. TRIBUNA LIVRE
DO CIDADÃO: Uso da Tribuna pelo Sr. Abrahão David Ferreira Barbosa, que
informou que conversou com o prefeito antes dele sair e solicitou que o mesmo
enviasse um funcionário para explicar sobre a instalação das placas na cidade,
alegando que não é contra a colocação das placas, porém gostaria de ter maiores
informações quanto à instalação, se a mesma foi planejada e licitada, pois a
instalação de placa prejudica ainda mais o comercio que já está ruim. O Sr.
Abrahão David disse que seria viável se fazer um planejamento e um política de
educação no trânsito, e questionou se a Polícia Militar de Ferros ajudou na
definição dos pontos. O Sr. Juscelino Silveira Magalhães Junior, Servidor da
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Prefeitura de Ferros, presente à reunião, informou que as placas foram
planejadas, e que foi realizado um estudo no trânsito local para instalação das
mesmas. Quanto à questão da Polícia Militar, o mesmo informou que vai
protocolar um ofício comunicando a Polícia Militar à instalação das placas, mas
de início se faz necessário uma política de educação de trânsito. Na
oportunidade, informou que as placas foram licitadas e com relação às limitações
de tempo, carga e descarga, houve uma falha, mas já esta sendo corrigida e será
incluída posteriormente. O Sr. Abrahão David comentou que o município de
Ferros deveria alterar o horário da coleta de lixo, pois a coleta no horário atual
vem causando transtornos no trânsito. Sugeriu ainda que se colocasse fiscal,
alegando que assim inibiria os depósitos de lixo nas ruas, ou mesmo terceirizar a
coleta de lixo. E ainda, disse que se fizesse um estacionamento no gramado do
Centro Cultural Roberto Drummond, uma vez que o local já foi utilizado para
esse fim, na ocasião da Entrega de Títulos de Cidadão Honorário, o trânsito local
seria desafogado. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias informou
que se faz necessário uma regulamentação no trânsito de toda a cidade, não
apenas em alguns pontos, pois há cidadãos que colocam pedras, tijolos e até
mesmo bancos em frente as suas residências para que outros veículos não
estacionem, e que inclusive alguns comerciantes colocam cones e obstáculos
para não estacionar em frente aos comércios. 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, 26 de novembro de 2018.

