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Ata da vigésima terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos sete dias do mês de agosto 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 terceira 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. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
182/2017, em resposta ao Requerimento nº. 007/2017, informando que foi
realizado o levantamento para a estimativa do valor da Folha de Pagamentos na
hipótese de atualização dos vencimentos base e respectivos graus de todos os
servidores Públicos Municipal, iniciando-se do Nível I com o valor do salário
Mínimo vigente até o último nível XLII e os respectivos graus. Informando
ainda, que diante do levantamento realizado chegou-se a um montante para a
Folha de Pagamento de R$1.180.066,48 (hum milhão cento e oitenta mil
sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), valor esse que torna impossível
a atualização dos vencimentos, conforme sugerido por esta Casa Legislativa. Na
oportunidade, esclarecendo que a Folha de Pagamentos hoje está no patamar de
R$739.667,86 (setecentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e
oitenta e seis centavos), o que acarretaria um aumento de 59,54% (cinquenta e
nove vírgula cinquenta e quatro por cento) na folha de pagamentos e
ultrapassaria os limites permitidos por Lei. Ofício nº. 185/2017, em atenção à
solicitação contida no Requerimento nº. 010/2017, encaminhando cópia do
Ofício nº. 181/2017, expedido ao Sr. Marcelo dos Santos Rodrigues Coordenador Regional do DER/Itabira/MG, contendo assunto de interesse desta
Casa Legislava. Ofício nº. 188/2017, encaminhando a relação analítica de
pagamentos referente ao mês de maio de 2017. Ofício nº. 207/2017
encaminhando a Lei Complementar nº. 48, de 19 de Julho de 2017, que “Dispõe
sobre a Gratificação a Servidores Designados conforme disposto no inciso I do
art.75 da Lei Complementar nº. 002, de 22 de Maio de 1995 e dá outras
providências”, e Lei nº. 610, de 24 de julho de 2017, que “Estabelece as
Diretrizes Gerais para a Elaboração do Orçamento do Município para o
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Exercício de 2018 e dá outras providências”. Ofício nº. 210/2017 encaminhando
o Projeto de Lei nº. 008/2017, que versa sobre, “Altera a Lei Municipal nº. 605,
de 15 de fevereiro de 2017 e dá outras providências”, que foi lido logo após o
referido Ofício. O Executivo solicitou urgência na apreciação do Projeto de Lei
acima mencionado. O pedido de urgência foi deliberado e aprovado pelo
Plenário. Ofício nº. 208/2017 encaminhando o Projeto de Lei nº. 009/2017
“Regulamenta o Transporte Escolar Universitário no âmbito deste Município,
nos termos do art. 5º, parágrafo único da Lei Federal nº. 12.816/2013, e dá
outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. Ofício nº.
211/2017, em atenção ao Requerimento nº. 011/2017, de autoria do Vereador
Ricardo Soares de Melo, informando que foi realizado contato com o Sr. André
Rangel Queiroz Ramos, um dos responsáveis técnicos pela obra de esgotamento
sanitário neste Município, e o mesmo se dispôs a comparecer a esta Casa
Legislativa, no dia 09 de agosto de 2017, às 13:00 horas, afim de esclarecer
dúvidas existentes quanto a Obra de Saneamento Básico. 2) - Leitura do
Expediente de Terceiros: Comunicado Nº. CM067407/2017 do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
no valor de R$ 12.147,10 (doze mil cento e quarenta e sete reais e dez centavos)
para o Programa QUOTA, parcela 005. Comunicado Nº. CM072984/2017 do
Ministério da Educação informando as liberações de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$738,40 (setecentos e trinta e
oito reais e quarenta centavos) para o Programa Mais Educação - Fundamental data de emissão 04/07/2017, R$2.739,20 (dois mil setecentos e trinta e nove
reais e vinte centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche data de emissão 04/07/2017, R$89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos)
para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola - data de emissão
04/07/2017, R$2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) para o
Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola - data de emissão
04/07/2017 e R$3.732,80 (três mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta
centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental data de emissão 04/07/2017. Comunicado Nº. CM152866/2017 do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
no valor de R$ 12.469,00 (doze mil quatrocentos e sessenta e nove reais) para o
Programa QUOTA, parcela 006. Comunicado Nº. CM160015/2017 do
Ministério da Educação informando as liberações de recursos financeiros
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destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$738,40 (setecentos e trinta e
oito reais e quarenta centavos) para o Programa Mais Educação - Fundamental data de emissão 02/06/2017, R$2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco
reais) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola - data de
emissão 02/06/2017, R$2.739,20 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e vinte
centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche - data de
emissão 02/06/2017, R$89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos) para o
Programa PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola - data de emissão
02/06/2017 e R$3.732,80 (três mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta
centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental data de emissão 02/06/2017. Mensagem de e-mail da Sra. Vivian Soalheiro Assessora de Comunicações da Câmara Municipal de Guanhães, encaminhando
o convite para o evento “Encontro com a Política”, a realizar-se no dia 10 de
agosto de 2017, no Plenário da Câmara Municipal de Guanhães/MG. Mensagem
de e-mail da Associação das Câmaras Municipais - ACAM, convidando para o
“Encontro de Desenvolvimento” que será realizado no dia 18 de agosto de 2017,
às 15:00 horas em Diamantina/MG. No fim da semana do evento acontecerá a
Vesperata, na tradicional Rua da Quitanda, no Centro de Diamantina. 3) Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 013/2017, de autoria
da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, requerendo ao Prefeito
Municipal a reativação da Patrulha Agrícola Municipal que num passado
próximo já prestou relevantes serviços aos agricultores do Município, inclusive
com a produção de alimentos para abastecer o Município e a região. E
informando que no distrito de Sete Cachoeiras existe um produtor rural que
possui nada menos que dezesseis meeiros e que estes sobrevivem
exclusivamente do plantio do milho e feijão. Indicação nº. 093/2017, de autoria
da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de se averiguar a legalidade de uma draga que
se acha estacionada há tempos, dentro do Rio Santo Antônio, nas proximidades
do distrito de Sete Cachoeiras. Isto já foi motivo de questionamento na
legislatura passada e ao que parece permanecem na exploração clandestina de
ouro. Verificou-se nos últimos dias a mortandade dos peixes conhecidos por
“cascudo”. Nunca é demais lembrar que por força do artigo 193 da Lei Orgânica
Municipal o Rio Santo Antônio foi tombado para fim de preservação e declarado
monumento natural, na área do Município. Reza ainda o artigo 164 do mesmo
diploma que é vedado no território municipal a garimpagem com o uso de dragas
e poluentes químicos. Moção nº. 029/2017, de autoria do Vereador Moacir
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Pereira da Costa, de Pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo Alves Timóteo,
ocorrido no dia 26 de julho de 2017. Ele residia no distrito de Cubas e
coordenava o “Terço dos Homens” na localidade. Como era muito prestativo e
estimado por toda a comunidade, deixou uma grande lacuna. Moção nº.
030/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Sebastião Reis de Almeida, ocorrido no dia 27 de julho de
2017. Ele residia na sede do distrito de cubas. Era um assíduo participante do
“Terço dos homens” na localidade. Moção nº. 031/2017, de autoria dos
Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e Jésus do Rosário dos Santos, de Aplauso
ao “Grupo Bicho da Goiaba”, sediado no distrito de Esmeraldas, pelas
belíssimas apresentações (02) realizadas na Quadra externa do Ginásio
Poliesportivo “Amir Soares de Carvalho”, no dia 29 de julho de 2017. Este
evento foi promovido pelos festeiros de Nossa Senhora do Rosário e Nossa
Senhora Aparecida. Moção nº. 032/2017, de autoria do Vereador Ricardo Soares
de Melo, de Pesar pelo falecimento do jovem Armando Luiz de Brito Junior,
ocorrido ontem, dia 06 de agosto de 2017. Ele residia na cidade de Ipatinga,
Minas Gerais. ORDEM DO DIA: Turno Único de Discussão e votação:
Requerimento nº. 013/2017, requerendo ao Prefeito Municipal a reativação da
Patrulha Agrícola Municipal que num passado próximo já prestou relevantes
serviços aos agricultores do Município, inclusive com a produção de alimentos
para abastecer o Município e a região, aprovado por unanimidade. Moção nº.
029/2017, de Pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo Alves Timóteo, ocorrido no
dia 26 de julho de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº. 030/2017, de
Pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Reis de Almeida, ocorrido no dia 27 de
julho de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº. 031/2017, de Aplauso ao
“Grupo Bicho da Goiaba”, sediado no distrito de Esmeraldas, pelas belíssimas
apresentações (02) realizadas na Quadra externa do Ginásio Poliesportivo “Amir
Soares de Carvalho”, no dia 29 de julho de 2017, aprovada por unanimidade.
Moção nº. 032/2017, de Pesar pelo falecimento do jovem Armando Luiz de
Brito Junior, ocorrido ontem, dia 06 de agosto de 2017, aprovada por
unanimidade. O Vereador Moacir Pereira da Costa parabenizou a Vereadora Ana
Nazaré Alves de Souza Andrade pela iniciativa do Requerimento nº. 013/2017,
afirmou que conhece a realidade daquela localidade, relatando a importância da
patrulha agrícola. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira parabenizou a Vereadora
Ana Nazaré Alves de Souza Andrade pela iniciativa do Requerimento nº.
013/2017 e sugeriu que aos Vereadores envie ofício a Deputados Federais
solicitando liberação de verbas para implementação de Projetos de patrulha
agrícola. O Vereador Ricardo Soares de Melo solicitou ao Presidente da Câmara
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que enviasse ofício ao Prefeito Municipal sugerindo que o Sr. André Rangel
Queiroz Ramos, um dos responsáveis técnicos pela obra de esgotamento
sanitário neste Município, compareça nesta Casa Legislativa em reunião
ordinária, para prestar esclarecimentos quanto ao Plano de Saneamento Básico.
O Vereador Carlos Elísio de Oliveira concordou com o Vereador Ricardo Soares
de Melo e comentou que o Prefeito Municipal deveria rever o contrato da
empresa vencedora da licitação para fiscalização das obras de Saneamento
Básico no Município, tendo em vista erros já cometidos pela empresa em outros
projetos, como a obra da Farmácia de Minas e Academia ao Ar Livre e por se
tratar de uma obra de R$ 11.000.000,00 (onze milhões) que poderá ser
comprometido se houver algum erro. O Vereador Tiago Dias Vieira informou
que em atenção à solicitação dos Vereadores, o Deputado Estadual Tito Torres
apresentou uma Emenda Parlamentar, onde o Município de Ferros foi
contemplado com um veículo Doblô. 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, 07
de agosto de 2017.

