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Ata da segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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 segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros. O Presidente abriu a sessão e, constatada a
ausência do Secretário da Mesa Diretora Vereador José Eder Rodrigues Duarte,
nomeou o Vereador Carlos Elísio de Oliveira para secretariar a reunião e
solicitou que procedesse à chamada. Estavam presentes à reunião os senhores
vereadores: Jésus do Rosário dos Santos, Geraldo Andrade da Silva, 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. O Vereador José Eder Rodrigues Duarte ausentou-se. Em seguida
passou-se a leitura da Ata anterior que foi aprovada e assinada por todos.
Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente
do Executivo: Ofício nº. 26/2018 encaminhando o Projeto de Lei Complementar
nº. 001/2018, que “Autoriza Reajuste dos Vencimentos dos Servidores Públicos
Municipais do Poder Executivo e dá outras providências”, que foi lido logo
após o referido Ofício. Ofício nº. 27/2018 encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº. 002/2018, que “Altera a Lei Complementar nº. 26 de 17 de
dezembro de 2009, que instituiu o Estatuto do Magistério Público da Educação
Básica do Município de Ferros”, que foi lido logo após o referido Ofício. Ofício
nº. 28/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 003/2018, que “Altera a Lei
Municipal nº. 622, de 06 de dezembro de 2017 e dá outras providências”, que
foi lido logo após o referido Ofício. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Comunicados Nº. CM 352848/2017, Nº. CM352849/2017, Nº. CM352850/2017
e Nº. CM 352851/2017 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$ 12.534,94(doze
mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) para a
Prefeitura Municipal de Ferros - Programa QUOTA, parcela 011; R$1.320,00
(hum mil trezentos e vinte reais) e R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) para o
Caixa escolar “Leopoldina Barros Drumond” - Programa PDDE Qualidade,
parcelas 002; R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) e R$ 6.160,00
(seis mil cento e sessenta reais) para o Caixa Escolar “Maria do Carmo Soares
Campos” - Programa PDDE Qualidade, parcelas 002; e R$8.400,00 (oito mil e
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quatrocentos reais) e R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o Caixa
Escolar “Professora Maria José da Silveira” - Programa PDDE, parcelas 002.
Ofício nº. 1711/2017/Leste de Minas/MG encaminhando por e-mail pelo Sr.
Carlos José Veiga da Superintendência Regional Leste de Minas, informando a
celebração do Contrato de Repasse (nº. 853760/2017/ME/CAIXA) que tem por
finalidade Aquisição de equipamentos para Academia ao ar livre no Município
de Ferros, no valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais),
tendo o Município se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente a 2,50% do valor do
investimento. Ofício nº. 112/2018 encaminhado pelo Sr. Rodrigo Augusto
Fragas de Almeida - Promotor de Justiça, comunicando a realização de
Correição Ordinária na Promotoria de Justiça desta Comarca, no período de 02
de fevereiro a 13 de abril de 2018, onde serão recebidas informações, sugestões
e/ou reclamações sobre a atuação do Ministério Público na Comarca. Convite
para participar do Carnaval Melhor Idade, que será realizado no dia 21 de
fevereiro de 2018, a partir das 14:00 horas no Recanto Nossa Senhora
Aparecida, neste Município. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores:
Requerimento nº. 001/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
requerendo que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Raimundo Menezes de
Carvalho Filho para que sejam implementadas as devidas providências quanto à
jornada de trabalho da Rede Municipal de Ensino, evitando assim que medidas
judiciais possam levar o Município a pagar grandes indenizações aos servidores.
Indicação nº. 011/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de interceder
junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais visando
restabelecer o serviço de emissão de Carteira de Identidade na sede deste
Município. Os Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e Madalena Conceição
Rodrigues Dias comentaram sobre a necessidade do restabelecimento do serviço
de emissão de Carteira de Identidade no Município de Ferros, ressaltando que a
população está cobrando providências. Indicação nº. 012/2018, de autoria da
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de reparos na Ponte de madeira, existente no
imóvel rural pertencente ao “Zé Rui”, no distrito de Sete Cachoeiras. Esta Ponte
foi danificada durante as últimas chuvas, impossibilitando a passagem de
veículos, inclusive da Kombi escolar. Indicação nº. 013/2018, de autoria da
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de canalização do grande volume de águas
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pluviais que descem da Rua do Cruzeiro, na sede do distrito de Sete Cachoeiras.
As águas estão descendo de forma desordenada, ensejando a formação de
buracos e trazendo grande quantidade de terras para o leito da Rua Principal.
Indicação nº. 014/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de fazer o
“patrolamento” da estrada principal que interliga Ferros a Cubas, passando por
Esmeraldas, estendendo ainda às localidades dos “Fernandes” e “Brejaúba”.
Estas duas últimas estradas estão quase que intransitáveis. Indicação nº.
015/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer a reforma de uma Ponte de
madeira, na estrada principal que interliga Esmeraldas a Cubas, mais
precisamente em frente à Fazenda do “Lenil”, onde reside a viúva do “João
Gabriel”. Indicação nº. 016/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer a
reforma de uma Ponte de madeira, na estrada principal que interliga Cubas a
Joanésia, mais precisamente em frente à Fazenda do “Telo”. Indicação nº.
017/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer a reforma de um passa
gado, na estrada principal que interliga Cubas a Brejauba (Barra de Cubas), mais
precisamente em frente à Fazenda do ex-vereador “Jesus Araujo”. Indicação nº.
018/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de fazer o
“patrolamento” da estrada principal que dá acesso à sede do distrito de Santa
Rita do Rio de Peixe. A estrada esta esburacada em quase toda sua extensão.
ORDEM DO DIA: Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tributação ao Projeto de Lei nº. 001/2018 “Concede Revisão Geral Anual aos
Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Ferros, MG e dá outras
providências”. Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação,
Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao
Projeto de Lei nº. 002/2018 “Concede Revisão Geral Anual aos Vencimentos
dos Servidores da Câmara Municipal de Ferros, MG e dá outras providências”.
Turno único de Discussão e Votação: Requerimento nº. 001/2018, requerendo
que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Raimundo Menezes de Carvalho
Filho para que sejam implementadas as devidas providências quanto à jornada
de trabalho da Rede Municipal de Ensino, aprovado por unanimidade. 1º Turno
de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 001/2018 “Concede Revisão Geral
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Anual aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Ferros, MG e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 002/2018
“Concede Revisão Geral Anual aos Vencimentos dos Servidores da Câmara
Municipal de Ferros, MG e dá outras providências”, aprovado por
unanimidade. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. Esteve
presente a reunião o Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho - Prefeito
Municipal, que pediu a colaboração de todos os Vereadores quanto à atual
situação do Município, ressaltando que na quinta-feira antes do carnaval, ocorreu
um temporal que comprometeu muito a cidade, pois ocorreram diversos
deslizamentos nas estradas, em toda a extensão do Município, e a equipe de
obras trabalhou durante todo o feriado de carnaval para atender as demandas
devido às diversas quedas de barrancos, mas ainda não conseguiram resolver
todos os problemas. O Prefeito informou que foram licitadas algumas linhas de
transporte escolar e que está muito satisfeito com serviço terceirizado,
ressaltando que no último ano a frota municipal apresentou muitos problemas
resultando em acidentes e outros. Quanto à manutenção das estradas, o Prefeito
Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho informou que como
ocorreu um temporal que danificou as estradas municipais, a prioridade das
máquinas no momento, são as rotas do transporte escolar e as outras demandas
serão atendidas posteriormente. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias comentou que algumas pessoas pagam R$100,00 (cem reais) ou R$200,00
(duzentos reais) para que as máquinas possam atendê-los e questionou o Prefeito
como é essa situação. O Prefeito Municipal Sr. Raimundo Menezes de Carvalho
Filho disse que isto não procede, pois as máquinas não deixam um serviço para
atender um particular que paga, mas que no período de folga, algumas pessoas
pagam o dia de serviço do operador de máquina, e, às vezes, até o óleo para
realizarem os serviços nos finais de semana e feriados. O mesmo citou como
exemplo o Sr. Gladstone Carvalho, mais conhecido por “Gladinho”, que pagou o
Operador de Máquinas e óleo para arrumar a estrada de acesso a sua carvoeira.
O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que já ouviu diversas
reclamações sobre a utilização das máquinas do Município que vem executando
serviços para pessoas que tem condições financeiras de contratar uma máquina
particular, apenas por pagarem pela realização do serviço. Quanto ao serviço de
identificação o Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho
informou que o Município possui um convênio com a Polícia Civil, onde apenas
funcionários efetivos podem prestar o serviço. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira afirmou que as pessoas estão tendo dificuldades por não ter o serviço de
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identificação disponível no Município de Ferros, ressaltando que desde ano
anterior já havia cobrado do Prefeito esse posicionamento referente à exigência
de ser funcionário efetivo. Ressaltando ainda, que existe até operários com
ensino médio completo com capacidade para realização do serviço. O Prefeito
Municipal Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, ficou de estudar a
possibilidade de elaboração de um projeto para criar um cargo específico, com
salário atrativo, para um servidor efetivo realizar o serviço de identificação. O
Vereador Moacir Pereira da Costa disse que se deve resolver essa situação o
quanto antes, pois está muito complicado ter que se deslocar para os Municípios
vizinhos para emissão de carteiras. Os Vereadores Ricardo, Madalena, Carlos
Elísio e Ana Nazaré comentaram que a reativação do posto de identificação é de
extrema necessidade para a população ferrense. O Vereador Ricardo Soares de
Melo parabenizou o Prefeito pela reforma do lixão. O Prefeito Municipal, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho disse que foi realizado um serviço de
grande investimento para adequar o local para um aterro de pequeno porte, que
houve fiscalização e que a reforma foi muito elogiada. O Vereador Tiago Dias
Vieira disse que ouviu comentários de que o Município tem uma verba
disponível para calçamento no Valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) e
poderá perder. O Prefeito Municipal disse que infelizmente o Município irá
perder essa verba, pois não será possível cumprir os requisitos exigidos que é ter
água, eletricidade e esgoto para no mínimo 30 (trinta) famílias. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira questionou ao Prefeito porque o mesmo não faz um
termo de compromisso junto a Caixa Econômica Federal assumindo a
responsabilidade de realização da rede de esgoto dentre outros, como tem feito
alguns Prefeitos. O Prefeito disse que tem receio de que a Prestação de Contas
do Município não seja aprovada após a realização da obra, e o mesmo ter que
devolver o montante do próprio bolso. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
perguntou ao Prefeito se a Sra. Rita de Cássia Leite Ribeiro Quintão foi
exonerada do cargo de Secretária de Obras. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho respondeu que sim, por decisão particular. Os
Vereadores Ricardo e Madalena questionaram sobre a obra da ponte de arame,
mais precisamente se a obra está errada e se terá que quebrar o Pilar. O Prefeito
respondeu que não terá que quebrar nada, o problema está na adequação do
projeto, visto que foram apresentadas apenas 02 (duas) propostas para licitação,
sendo que a lei exige 03 (três) propostas, com isso não puderam dar continuar às
obras, mas que estão aguardando a regularização. O Sr. Fernando Antônio
Martins Lage, presente a reunião, comentou que foi nomeado como Coordenador
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da Agência Florestal e Biodiversidade do Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Na oportunidade informou que na última sexta-feira participou de uma reunião
em Governador Valadares, na Regional da SEMAD e que está estudando a
possibilidade de se fazer um projeto para reflorestamento nas áreas de APP, no
Município. Na oportunidade, informou que o Município passará a integrar a
regional de Governador Valadares e não mais à Barbacena/MG. Informou ainda
que estão com um projeto de regularizar as construções em área de APP, no
Município. O mesmo se colocou a disposição de todos os Vereadores. Nada mais
havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e solicitou ao Secretário
Nomeado, senhor Carlos Elísio de Oliveira que lavrasse a ata, para que fosse lida
e assinada por todos. Câmara Municipal de Ferros, 19 de fevereiro de 2018.

