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Ata da décima terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Ao quatorze dias do mês de maio 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 décima terceira reunião ordinária da segunda 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. 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.
115/2018 encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 005/2018 “Altera
art. 70 a 72 da Lei Complementar nº. 002/1995, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores do Município de Ferros e dá outras providências”, que foi lido logo
após o referido Ofício. Ofício nº. 117/2018 encaminhando cópia (impressa) da
apresentação do Projeto da PCH Ferradura enviado pela empresa TAZEM
Participações, para conhecimento. Ofício nº. 119/2018 encaminhando o Projeto
de Lei nº. 008/2018, que “Dispõe sobre autorização para a participação do
Município de Ferros no Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio
Piracicaba CONSMEPI e dá outras providências”, que foi lido logo após o
referido Ofício. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Convite para
participar da Campanha “Faça Bonito”, contra abuso e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, a realizar-se nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio de 2018,
neste Município. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento
nº. 007/2018, de autoria dos Vereadores Ana Nazaré Alves de Souza Andrade e
Jésus do Rosário dos Santos, requerendo que o Prefeito Municipal informe quais
os serviços que foram prestados ao Município, ao longo deste mandato, pelas
máquinas da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço.
As máquinas do Município estão sucateadas, prestando de forma insatisfatória os
serviços de manutenção das estradas aos munícipes e a demanda por melhoria
das estradas é muito grande. A cobrança junto aos Vereadores é permanente.
Requerimento nº. 008/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
requerendo, ao Prefeito Municipal, a relação de todos os estagiários contratados
pelo Município, bem como as Secretarias em que estão lotados, suas respectivas
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funções e os critérios utilizados para contratação. Indicação nº. 066/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de se fazer serviços da manutenção tais como colocação
de novas traves e redes na Quadra Poliesportiva “Vereador José Carlos Brant
Magalhães”, situada à Rua São José, na sede deste Município. Indicação nº.
067/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se buscar alternativas para
solucionar de vez o problema da falta permanente de água no vilarejo do Mar
Vermelho, distrito de Santa Rita do Rio de Peixe. Os moradores estão buscando
água no balde em um córrego para matar a sede, sem contar que a referida água
é impropria para o consumo humano. Indicação nº. 068/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de instalar um corrimão em toda extensão do novo
passeio construído à Rua Dr. Júlio Drumond, próximo da moradia do “Salvador
da Ponte”, na sede deste Município. Moção nº. 012/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento da
Sra. Maria Correia Alves, mais conhecida por “Dona Maria”, ocorrido no dia 08
de maio de 2018. ORDEM DO DIA: Turno Único de Discussão e Votação:
Requerimento nº. 007/2018, requerendo que o Prefeito Municipal informe quais
os serviços que foram prestados ao Município, ao longo deste mandato, pelas
máquinas da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço,
aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 008/2018, requerendo a relação de
todos os estagiários contratados pelo Município, bem como as Secretarias em
que estão lotados, suas respectivas funções e os critérios utilizados para
contratação, aprovada por unanimidade. Moção nº. 012/2018, de Pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Correia Alves, mais conhecida por “Dona Maria”,
ocorrido no dia 08 de maio de 2018, aprovada por unanimidade. 2º Turno de
Discussão e Votação: Projeto de Lei Complementar nº. 004/2018, que “Dispõe
sobre a Alteração da Lei Complementar nº. 23, de 10 de Fevereiro de 2009 e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 007/2018,
“Altera a Lei Municipal nº. 567, de 26 de Março de 2015 e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade. O Vereador Tiago Dias Vieira
solicitou ao Presidente da Câmara Sr. Jésus do Rosário dos Santos que envie
ofício ao Executivo, solicitando maiores esclarecimentos quanto ao Projeto de
Lei nº. 008/2018, que “Dispõe Sobre Autorização Para a Participação do
Município de Ferros no Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio
Piracicaba CONSMEPI e dá outras providências”, antes de encaminha-lo às
Comissões. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira concordou com o nobre
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Vereador Tiago Dias Vieira, e requisitou que o Presidente da Câmara solicite
também maiores esclarecimentos quanto ao Projeto de Lei Complementar nº.
005/2018, que “Altera art. 70 a 72 da Lei Complementar nº. 002/1995, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Ferros e dá outras
providências”, visto que o referido Projeto carece de maiores informações.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Estiveram presente a reunião a Equipe da
Emater/MG, Sra. Maria Amélia Caldeira - Secretária do Escritório Local, o Sr.
Alessandro Santos Tales - Técnico do Escritório Local e Sr. Geraldo Agostinho
de Jesus - Gerente Regional da Emater/MG, que procederam à apresentação do
Relatório Anual de Atividades da Emater, referente ao ano de 2017. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira questionou quanto à falta de informação referente à
comunidade Quilombolas. Os Representantes da Emater informaram que vão
averiguar para proceder à consolidação. 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 maio de 2018.

