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Ata da vigésima quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos quatorze 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 quarta 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 Tiago Dias
Vieira. O Vereador Ricardo Soares de Melo ausentou-se. Em seguida, o
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Jésus do Rosário dos Santos, passou
a palavra ao Sr. André Rangel Queiroz Ramos - Engenheiro da Conata
Engenharia, empresa responsável pela obra de esgotamento sanitário neste
Município, que compareceu a Reunião, em atenção ao Requerimento do
Vereador Ricardo Soares de Melo, com intuito de esclarecer dúvidas quanto a
Obra de Saneamento Básico. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
questionou ao Sr. André Rangel Queiroz Ramos - Engenheiro da Conata
Engenharia, empresa responsável pela obra de esgotamento sanitário neste
Município, qual seria a forma de escoamento do esgoto pela cidade. O Sr. André
informou que o esgoto será coletado por tubulação de PVC devidamente
apropriada para esse tipo de obra, e que a maior parte do trajeto é feito por
gravidade, sendo necessário o bombeamento em alguns pontos da cidade, nesse
caso, será construído uma elevatória. A referida Vereadora perguntou sobre a
atual situação da obra próximo ao Fórum. O Sr. André informou que a obra de
contenção próxima ao fórum já está sendo executada e a previsão para término é
de 30 dias. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues questionou ainda sobre
a rede de esgoto do Bairro Sentinela que está entupida. O Sr. André disse que as
redes construídas pela Conata Engenharia, ainda não estão com carga de esgoto,
motivo pelo qual não é possível que a obra tenha entupido as redes existentes e
que se houve algum dano na rede da prefeitura causado pela equipe de obra da
Empresa Conata, o mesmo irá avaliar a situação junto com a prefeitura e se for
constatado algum problema, será resolvido imediatamente. A Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias questionou também sobre os possíveis
riscos e danos que possa ser causados às casas ribeirinhas. O Sr. André Rangel
informou que foi contratado um engenheiro calculista para analisar os riscos na
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área próxima ao fórum, e que o mesmo dimensionou um muro de contenção tipo
GABIÃO, que já está sendo construído. E que até o momento não existem outras
áreas críticas, mas, se surgirem serão tomadas as mesmas providências. A
referida Vereadora perguntou quanto ao desmatamento às margens do rio. O
referido senhor disse que em alguns pontos da cidade é necessário abrir acesso
para executar a obra, o que já é previsto na licença ambiental. E sempre que for
necessário, a empresa responsável pela obra fará a recomposição vegetal das
áreas afetadas. Por fim, a Vereadora Madalena da Conceição Rodrigues Dias
questionou sobre a situação do calçamento na cidade, bem como os transtornos
causados. O Sr. André informou que foi realizado um comum acordo com a
fiscalização da obra/prefeitura, sendo disponibilizada uma equipe para corrigir
alguns pontos críticos, sendo que, pela ordem cronológica da obra, as ruas serão
abertas novamente para fazer as ligações prediais e que um calçamento com
intervenções, nunca será recomposto 100% (cem por cento) como era antes, mas
que será feito o melhor possível. Quanto aos transtornos causados pela obra, o
Sr. André Rangel Queiroz Ramos - Engenheiro da Conata Engenharia, empresa
responsável pela obra de esgotamento sanitário neste Município disse que
infelizmente deverá conviver com essa situação, visto que é impossível fazer
obras de saneamento sem causar transtornos, ainda mais em uma cidade com
poucas vias de acesso como Ferros. Na ocasião o Sr. André sugeriu que a
administração pública do município, realize um trabalho social de
conscientização dos populares, mostrando a importância desse tipo de obra e os
benefícios que trará a todos, se colocando à disposição para ajudar nessa tarefa.
O Vereador Tiago Dias Vieira sugeriu que a empresa responsável pela obra do
Saneamento Básico do Município de Ferros preste esclarecimentos periódicos
quanto ao andamento da referida obra. O Sr. André Rangel Queiroz Ramos Engenheiro da Conata Engenharia informou que irá prestar as devidas
informações a esta Casa Legislativa e se colocou a disposição para quaisquer
esclarecimentos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu que se realizasse
um trabalho informativo sobre a obra de saneamento básico no Município de
Ferros, principalmente nas escolas. O Sr. André concordou com o Vereador
Carlos Elísio de Oliveira e frisou a importância de conscientização junto à área
da educação. O Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho - Prefeito Municipal
agradeceu a presença do Sr. André e informou que se trata de uma obra de
extrema importância para o Município de Ferros, mas gera muito transtorno. Na
oportunidade, informou que a Prefeitura Municipal de Ferros está
acompanhando de perto a execução da obra e já constataram alguns problemas
na obra no Bairro Sentinela, mais precisamente próximo à residência do Sr.
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Airton, onde a nova rede não foi realizada de forma correta e recebeu infiltração
da rede antiga de esgoto, bem como o entupimento da rede próximo à residência
da senhora Antonieta, onde foi encontrado um tampão da rede nova de esgoto
que ainda não está em funcionamento, dentro da rede de esgoto atual.
Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente
do Executivo: Ofício nº. 214/2017 encaminhando cópia da documentação
(Ofício Sec. Ad. 0130/2017, MEMO. SUBPAS 0461/2017, MEMO. DESPACHO
SRAS Nº 0284/2017, DESPACHO SRAS/DPGH/CEUE Nº. 026/2017 e Memo.
SES/SUBSPAS/SRAS/DRA/Urgência e Emergência nº. 00177/2017) referente à
intervenção junto a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais em benefício
do Hospital São Judas Tadeu, para conhecimento. Ofício nº. 217/2017
encaminhando o Projeto de Lei nº. 010/2017, “Dispõe sobre a alteração da Lei
nº. 968, de 27 de Dezembro de 1989 e dá outras providências”, que foi lido logo
após o referido Ofício. Ofício nº. 219/2017 encaminhando o Projeto de Lei nº.
011/2017, “Altera a Lei Municipal nº. 531, de 10 de Abril de 2013 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 rejeitado pelo Plenário. Ofício nº. 220/2017, em
atenção ao Requerimento nº. 012/2017, informando abaixo a relação completa
de todos os Servidores nomeados para os Cargos Comissionados até a presente
data: Nikolas Machado Lage Carvalho; Rosa Helena de Miranda; Wagner
Silveira Teixeira; Humberto Eustáquio Drumond de Almeida; Caroline Silva
Duarte; Mayara Kelle Alves dos Santos; Polanna Mirela Silva Linhares
Gonçalves; Maria Lúcia Muniz; Alair Aparecido Ferreira; Renato Ribeiro
Soares; Luciano Oliveira; Cristiane Silva Andrade; Marcela Aparecida Silva;
Amanda Soares Barbosa Lage; Sueli Carvalho Lage; e Célia Maria Silva. 2) Leitura do Expediente de Terceiros: Correspondência do Sr. Paulinho Costa Presidente da Câmara Municipal de Governado Valadares, oferecendo 03 (três)
vagas a esta Casa Legislativa, para participar o “Encontro com a Política”,
evento promovido pela Câmara Municipal de Governador Valadares e
Assembleia Legislativa, a realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2017, em
Governador Valadares/MG, conforme programação anexa. Mensagem de e-mail
da Agência do IBGE de Itabira/MG, convidando para uma reunião referente ao
Censo Agropecuário, a realizar-se no dia 15 de agosto de 2017, às 10:00 horas,
na Prefeitura de Ferros. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Projeto de
Lei nº. 012/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, que “Dispõe
sobre procedimento que busca aumentar a segurança em Agências Bancárias no
Município e dá outras providências”. Projeto de Lei nº. 013/2017, de autoria do
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Vereador Geraldo Andrade da Silva, que “Atribui denominação a uma via
pública da Sede do Município de Ferros, Estado de Minas Gerais”. Substitutivo
ao Projeto de Lei nº. 009/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
que “Regulamenta o Transporte Escolar dos Estudantes do Ensino Superior e
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio no âmbito deste Município,
nos termos do art. 5º, parágrafo único da Lei Federal Nº 12.816/2013, e dá
outras providencias”. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que o
presente Substitutivo visa conceder aos estudantes de Educação Profissional
Técnico de Nível Médio os benefícios constantes do Projeto de Lei nº. 009/2017,
concedidos somente aos estudantes de Ensino Superior. O Prefeito Municipal
Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho esclareceu que o curso técnico é
considerado de nível médio e pertence à educação básica, e nesse caso o
transporte desses estudantes já é autorizado, conforme convênio firmado entre o
Município e o Governo. Na oportunidade, informou que o Projeto de Lei nº.
009/2017 foi objeto de consulta junto à empresa ETAC que presta serviços de
assessoria à Prefeitura de Ferros. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que
tem conhecimento de que o curso técnico é considerado de nível médio e que
pertence a educação básica, mas que diante da regularização do Curso
Universitário, o Poder Executivo poderia regularizar também o Curso de
Educação Profissional Técnico de Nível Médio, com isso todos teriam direito. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse ainda que o Conselho Municipal de
Educação já autorizou o uso de transporte escolar para os estudantes
universitários. Na oportunidade, o referido Vereador disse que alguns estudantes
do Curso Técnico o procuram alegando que a Prefeitura negou o transporte para
os mesmos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que o Prefeito Municipal
Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho se comprometeu em fornecer
transporte aos estudantes de Educação Profissional Técnico de Nível Médio,
alegando que educação quando é prioridade se resolve, e, caso o Prefeito não
cumpra o prometido, e os estudantes o procure novamente, o mesmo disse que
irá pessoalmente com os estudantes ao Ministério Público. O Prefeito Municipal
Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho se comprometeu em manter o
transporte para os estudantes Universitários e Técnicos de Nível médio.
Indicação nº. 094/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de reabrir uma estrada
municipal, bem como fazer a limpeza do córrego, na localidade do Capitão do
Mato, na sede deste Município. O imóvel que hoje pertence ao Dr. Antônio foi
adquirido de sucessores do “Zé Juquinha”. Indicação nº. 095/2017, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
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Municipal, a necessidade de interceder junto ao órgão ambiental competente e
concomitantemente junto à CEMIG para proceder ao corte de aproximadamente
quatro angicos que estão muito próximos da rede de distribuição de energia
elétrica, nas imediações da sede do distrito de Santa Rita do Rio de Peixe, mais
precisamente em frente à moradia do Sr. Dionísio, mais conhecido por “Primo”.
Indicação nº. 096/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de interceder junto à
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A, para regularizar a distribuição de energia
elétrica na localidade do “Bonfim”, aqui próximo da sede deste Município.
Como o Poste está distante das moradias, foram feitas inúmeras gambiarras no
local, chegando energia de baixa resistência nas habitações. Moção nº. 033/2017,
de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo
falecimento do Sr. José Nicomedes de Souza, mais conhecido por “Zé de
Souza”, ocorrido na última sexta-feira, 11 de agosto de 2017. ORDEM DO
DIA: Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei
nº. 008/2017, “Altera a Lei Municipal nº. 605, de 15 de fevereiro de 2017 e dá
outras providências”. Turno Único de Discussão e votação: Projeto de Lei nº.
008/2017, “Altera a Lei Municipal nº. 605, de 15 de fevereiro de 2017 e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade em regime de urgência. Moção
nº. 033/2017, de Pesar pelo falecimento do Sr. José Nicomedes de Souza, mais
conhecido por “Zé de Souza”, ocorrido na última sexta-feira, 11 de agosto de
2017, aprovada por unanimidade. 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, 14
de agosto de 2017.

