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Ata da trigésima sétima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos treze 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 sétima 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 e Ricardo Soares de Melo. O Vereador
Tiago Dias Vieira ausentou-se. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº. 296/2017
encaminhando a Relação Analítica de Pagamentos por data, referente ao mês de
setembro de 2017, conforme solicitado. Ofício nº. 297/2017, em resposta à
Indicação nº. 124/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
encaminhando cópia do Ofício nº. 189/2017 da Secretária Municipal de Saúde,
Sra. Marina de Brito e Silva, onde apresenta fluxograma de atendimento para
pacientes diagnosticado com câncer. Ofício nº. 298/2017 solicitando a retirada do
Projeto de Lei nº. 020 de 22 de setembro de 2017, que “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”. E ressaltando que a retirada é
necessária para readequação de valores. Ofício nº. 299/2017 encaminhando o
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”, que foi lido logo após o referido. 2) - Leitura do
Expediente de Terceiros: Mensagem de e-mail do Presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, convidando para o
Encontro Internacional Descriminalização das Drogas, a realizar-se nos dias 16 e
17 de novembro de 2017, no Plenário Juscelino Kubitschek - Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores:
Emenda Modificativa, de autoria dos Vereadores Carlos Elísio de Oliveira, José
Eder Rodrigues Duarte e Ricardo Soares, 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”. Indicação nº. 136/2017,
de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade premente de desviar a enxurrada que esta
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corroendo as laterais de um passa-gado na entrada da sede do distrito de Sete
Cachoeiras. Moção nº. 049/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento do Sr. Almir Bastos de Andrade,
ocorrido no dia 05 de Novembro de 2017. Ele residia na localidade do “Córrego
do Meio”, próximo ao Posto Mangueiras. Moção nº. 050/2017, de autoria do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de Aplauso a Sra. Glaucia Pereira Lage Alves
por sua eleição para compor o Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Minas Gerais (Regional Centro Leste), no quadriênio 2018/2021. ORDEM DO
DIA: Turno Único de Discussão e Votação: Moção nº. 049/2017, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Almir Bastos de Andrade, ocorrido no dia 05 de Novembro de
2017, aprovada por unanimidade. Moção nº. 050/2017, de Aplauso a Sra. Glaucia
Pereira Lage Alves por sua eleição para compor o Conselho Regional de
Farmácia do Estado de Minas Gerais (Regional Centro Leste), no quadriênio
2018/2021, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou quanto ao valor que será destinado ao Hospital São Judas Tadeu
previsto no orçamento, ressaltando que diminuiu de R$855.750,00 (oitocentos e
cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) para R$ 660.000,00
(seiscentos e sessenta mil reais) no exercício de 2018. O Vereador Ricardo Soares
de Melo questionou ao Presidente da Câmara quanto ao valor que será devolvido
aos cofres públicos com intuito beneficiar o Hospital São Judas Tadeu,
ressaltando a importância desse recurso para o Hospital que necessita
urgentemente adquirir um gerador de energia que custa em torno de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias parabenizou
o Prefeito Municipal pela iniciativa de reunir com os servidores públicos para
discutir sobre o orçamento do Município. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, agradeceu a Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias e informou a importância dos funcionários
conhecerem melhor a realidade das finanças públicas. A Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias questionou ao Prefeito Municipal quanto ao Projeto de
Lei nº. 022/2017, que aumenta a contribuição no Serviço de Iluminação Pública.
O Senhor Prefeito informou que o aumento será de apenas 1% (um por cento),
ressaltando que o valor é mínimo e essa cobrança será muito importante para o
Município, e que será descontada apenas dos moradores da zona urbana e da sede
dos distritos. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias questionou ao
Prefeito Municipal quanto à situação da ponte pênsil. O Prefeito Municipal, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho, informou que está aguardando o
pagamento da 2ª (segunda) parcela da verba destinada à obra. Informou ainda,
que essa demora é devido à alteração no projeto original que acarretou um
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aumento no valor inicial, e que está aguardando o deposito para dá continuidade à
obra. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias questionou ao Prefeito
Municipal quanto à situação do Ginásio Poliesportivo. O Prefeito Municipal
informou que está na expectativa de se conseguir uma verba para reformar o
Ginásio Poliesportivo, ressaltando que uma equipe do Governo realizou o
levantamento apenas para reforma da parte elétrica e hidráulica. E ainda,
procederam o levantamento da parte estrutural que posteriormente será
encaminhado ao Município para que se possa buscar recursos para realização da
reforma do Ginásio. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou ao Prefeito
Municipal quanto às más condições de trechos das estradas das localidades da
Mata do Feijão, Grupiara e Mendonça, alegando que diversos populares o
procuraram reclamando da situação. O Prefeito Municipal disse que estão sem
algumas máquinas, pois as duas “patrol” e a “pá carregadeira” estão estragadas, e
que tem conhecimento dessas situações, ressaltando que já encaminhou a equipe
de funcionários para solucionar os problemas, mas que as obras estão sendo
realizadas de forma gradativa, devido ao grande número de demandas.
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, 13 de novembro de 2017.

