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Ata da vigésima sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e oito 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 sexta 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.
230/2017 encaminhando a Lei Municipal nº. 611, de 23 de agosto de 2017, que
“Altera a Lei Municipal nº. 605, de 15 de Fevereiro de 2017 e dá outras
providências”. Ofício nº. 231/2017 encaminhando o Projeto de Lei nº. 015/2017,
“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 aprovado pelo Plenário. Ofício nº. 232/2017, em atenção ao
requerimento nº. 014/2017, informando a relação completa de todos os
Servidores nomeados pelo Poder Executivo, para exercerem funções públicas de
livre nomeação e exoneração. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício
nº. 020/2017 do Sargento Sérgio Ferreira Carvalho - Comandante do 5º
Grupamento da Polícia Militar do Meio Ambiente, encaminhando REDS de ação
da Polícia Militar de Meio Ambiente, em desfavor de garimpeiros que se
encontravam instalados no Rio Santo Antônio. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Indicação nº. 101/2017, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando ao Prefeito Municipal, a necessidade de
fazer a limpeza (bateção) do campo de futebol da sede do distrito de Santa Rita
do Rio de Peixe. Apesar de constituir em um dos poucos divertimentos dos
atletas da localidade, há tempos que o campo não pode ser utilizado devido ao
“matagal”. Moção nº. 037/2017/2017, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, de Aplauso à família do Hotel “São Geraldo” pela
belíssima celebração em honra a São Geraldo, ocorrido no dia 26 de agosto de
2017, inclusive com a promoção de um bingo, com renda revertida em beneficio
do Hospital São Judas Tadeu. Moção nº. 038/2017/2017, de autoria da
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Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento do
Sr. Caetano Teodorico da Silva, pai do Elton, servidor da Prefeitura, ocorrido no
dia 27 de agosto de 2017. Moção nº. 039/2017/2017, de autoria do Vereador
Jésus do Rosário dos Santos, de Aplauso ao Comandante do 5º Gp PM MAmb
de Ferros, Sargento Sergio Ferreira Carvalho, pela brilhante operação
empreendida no último dia 09 de agosto de 2017, com apreensão de
equipamentos e suspensão das atividades de garimpo ilegal no leito do Rio Santo
Antônio. A Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade comentou sobre a
Moção nº. 039/2017 de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
referente ao garimpo ilegal no leito do Rio Santo Antônio, desejando que o
mesmo não seja confundido da forma em que a referida Vereadora foi, pois a
mesma alegou que ao chegar ao distrito de Sete Cachoeiras, foi surpreendida por
um cidadão portando cópias de documentos, exclusivo de Vereador, no qual a
Vereadora estava sendo acusada de ter denunciado o garimpo ilegal no leito do
Rio Santo Antônio no distrito de Sete Cachoeiras. A Vereadora Ana Nazaré
Alves de Souza Andrade disse que informou ao cidadão que Indicação e
Requerimento são diferentes de denúncia, ressaltando que a indicação
apresentada pela Vereadora ao Prefeito Municipal era para averiguar a
legalidade da exploração de garimpos no leito do Rio Santo Antônio, visto que o
Município precisa conceder licença para exploração. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira em conformidade com o artigo 115, §1º inciso IV do Regimento
Interno desta Casa Legislativa requisitou ao Presidente da Câmara a retirada da
Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº. 012/2017, bem como do Projeto de Lei nº.
012/2017 que “Dispõe sobre procedimento que busca aumentar a segurança em
Agências Bancárias no Município de Ferros e dá outras providências”. O
Presidente da Câmara deferiu o pedido. ORDEM DO DIA: Leitura dos
Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão de Educação,
Obras, Bens e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº. 014/2017, “Dispõe sobre a
alteração da Lei Municipal nº. 505, de 13 de março de 2012 e dá outras
providências”. Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação,
Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Obras, Bens e Serviços Públicos
ao Projeto de Lei nº. 009/2017, que “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”. Turno Único de
Discussão e votação: Projeto de Lei nº. 014/2017, “Dispõe sobre a alteração da
Lei Municipal nº. 505, de 13 de março de 2012 e dá outras providências”,
aprovado por unanimidade em regime de urgência. Moção nº. 037/2017/2017, de
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Aplauso à família do Hotel “São Geraldo” pela belíssima celebração em honra a
São Geraldo, ocorrido no dia 26 de agosto de 2017, inclusive com a promoção
de um bingo, com renda revertida em beneficio do Hospital São Judas Tadeu,
aprovada por unanimidade. Moção nº. 038/2017/2017, de Pesar pelo falecimento
do Sr. Caetano Teodorico da Silva, pai do Elton, servidor da Prefeitura, ocorrido
no dia 27 de agosto de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº.
039/2017/2017, de Aplauso ao Comandante do 5º Gp PM MAmb de Ferros,
Sargento Sergio Ferreira Carvalho, pela brilhante operação empreendida no
último dia 09 de agosto de 2017, com apreensão de equipamentos e suspensão
das atividades de garimpo ilegal no leito do Rio Santo Antônio, aprovada por
unanimidade. 2º Turno de Discussão e votação: Projeto de Lei nº. 010/2017,
“Dispõe sobre a alteração da Lei nº. 968, de 27 de Dezembro de 1989 e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 013/2017,
que “Atribui denominação a uma via pública da Sede do Município de Ferros,
Estado de Minas Gerais”, aprovado por unanimidade. 1º Turno de Discussão e
votação: Projeto de Lei nº. 009/2017, que “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”, aprovado por
unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou sobre a situação
do Conselho Tutelar, afirmando que o Prefeito Municipal se comprometeu em
reajustar os vencimentos dos Conselheiros Tutelares, mas até a presente data não
encaminhou nenhum Projeto tratando sobre o referido assunto. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira procedeu à leitura da seguinte matéria postada no site:
www.ferros.mg.gov.br, da Prefeitura Municipal de Ferros: “113ª ZONA
ELEITORAL CONTINUARÁ NO MUNICÍPIO DE FERROS. Foi aprovado pela Corte
Eleitoral no último dia 17/08 os critérios para o rezoneamento eleitoral. Inicialmente a 113ª
zona eleitoral, da Comarca de Ferros, estava entre as que seriam extintas. Para evitar a
extinção da ZE no município, o Prefeito Diquinho não mediu esforços e fez tudo o que estava
ao seu alcance, para lutar pela permanência da ZE em Ferros, que além de atender os
ferrenses, atende também o município de Carmésia. Foram vários ofícios, participação na
audiência pública sobre o rezoneamento, onde o mesmo pode falar da importância da 113ª
Zona Eleitoral para o município e região, bem como explanar os possíveis problemas que
surgiriam
caso
a
mesma
fosse
extinta
(veja
em:
http://www.ferros.mg.gov.br/172/Noticias/PrefeitoDiquinhoParticipaDeAudienciaPublicaSob
reRezoneamento_110753/). Contudo, após muita expectativa e apreensão, os ferrenses
receberam a ótima notícia que, além da permanência da ZE no município, ainda foram
incluídos os municípios de Santa Maria de Itabira e São Sebastião do Rio Preto, trazendo
consigo em torno de 10.000 eleitores para a ZE. A administração 2017-2020 se orgulha de
mais essa conquista que é resultado de muito esforço e dedicação”. O Vereador Carlos

Elísio de Oliveira disse que a matéria assina mencionada é injusta, visto que a
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conquista pela Manutenção da 113ª Zona Eleitoral de Ferros foi uma luta de
muitos, inclusive do Poder Legislativo Ferrense. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira comentou sobre a denúncia de uma moradora do distrito de Borba Gato
que reclamou que está aguardando o transporte de (cascalho e/ou areia) já
autorizado pelo CRAS, mas segundo informações a Prefeitura não pode levar,
pois não tem caminhão disponível, mas foi informado pela moradora que a
Prefeitura entregou um caminhão de cascalho a um vizinho que tem boas
condições financeiras. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira falou sobre a
importância dos Vereadores participarem do 1º Seminário de Saneamento Básico
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, a fim de incentivar a
efetiva implantação das ações previstas nos Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), a realizar-se no dia 31 de agosto de 2017, de 08:00 às 12:30
horas em Itabira/MG. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu que
verificasse a possibilidade de proceder à confecção de Jornal Informativo, a fim
de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo em prol do Município de
Ferros. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias sugeriu pela segunda
vez que as reuniões da Câmara fossem transmitidas via rádio, como era
anteriormente. O Vereador Tiago Dias Vieira sugeriu que as reuniões da Câmara
fossem transmitidas ao vivo pelo “facebook”. O Presidente da Câmara informou
que está estudando a possibilidade de implantar a transmissão ao vivo das
reuniões, e que inclusive esteve visitando algumas Câmaras para buscar uma
solução que melhor atenda as necessidades desta Casa Legislativa. O Presidente
da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos comunicou aos demais
Vereadores que a Câmara Municipal de Ferros irá fazer Jornal Informativo, e
caso algum Vereador tenha interesse em divulgar alguma matéria, deverá
procurar a Secretaria da Câmara. 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, 28
de agosto de 2017.

