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Ata da décima quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e um 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 quarta 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. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente de Terceiros: Convite do
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclever
Lopes, convidando para participar do Debate Público - Desenvolvimento Urbano
e Regularização Fundiária, que será realizado no dia 28 de maio de 2018, às
13:30horas, no Auditório José Alencar Gomes da Silva - Rua Rodrigues Caldas,
nº. 30 - Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. 2) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2018, de autoria da Mesa
Diretora, que versa sobre, “Aprecia as Contas do Município de Ferros referente
ao Exercício de 2015”. Indicação nº. 069/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de construção de um Poço Artesiano na Escola Municipal José
Carvalho, localizada na fazenda da União. Os alunos estão levando água de casa
para beber, pois a água existente no local é imprópria para consumo. Indicação
nº. 070/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer o “patrolamento” da
estrada municipal, consistente no ramal que interliga Esmeraldas (encruzilhada
estrada Cubas) a Sete Cachoeiras. Indicação nº. 071/2018, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de interceder junto à CONATA ENGENHARIA, recomendando
que a mesma disponibilize um caminhão pipa para apagar a poeira diariamente
no local da obra que está sendo realizada no Município de Ferros/MG. A poeira
está invadindo as moradias lindeiras à obra, podendo ensejar até mesmo graves
problemas de saúde. Indicação nº. 072/2018, de autoria do Vereador José Eder
Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
disponibilizar as máquinas da Prefeitura, com a maior brevidade possível, para
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fazer a estrada de acesso à torre de telefonia da sede do distrito de Sete
Cachoeiras. No passado a Prefeitura custeou as estradas de acesso às torres de
Santo Antônio da Fortaleza, Cubas e Esmeraldas. A empresa contratada já foi à
sede do distrito por três vezes, com os postes e regressou sem fazer o serviço.
Moção nº. 013/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de
Aplauso ao Sr. Raimundo Nery Pinto Ferreira pela celebração de seu centésimo
sétimo aniversario, ocorrido no dia 17 de maio de 2018. ORDEM DO DIA:
Turno Único de Discussão e Votação: Moção nº. 013/2018, de Aplauso ao Sr.
Raimundo Nery Pinto Ferreira pela celebração de seu centésimo sétimo
aniversario, ocorrido no dia 17 de maio de 2018, aprovada por unanimidade.
Esteve presente a reunião o Prefeito Municipal com intuito de prestar
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” e
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”, em tramitação nesta
Casa Legislativa. Com relação ao Projeto de Lei nº. 008/2018, o Prefeito
Municipal informou que tem que aplicar o Serviço de Inspeção Municipal - SIM,
para implantar o Consórcio CONSMEPI no Município, visando atender as novas
exigências da Legislação para fiscalização de produtos de origem animal. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou ao Prefeito Municipal se a Lei nº.
11.107/2005 e Decreto Regulamentador nº. 6.017/2007, citados no artigo 5º do
Projeto de Lei nº. 008/2018 é Federal ou Estadual. O Prefeito Municipal disse
que é Federal. Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº. 005/2018, o Prefeito
informou que de acordo com o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, não é permitido à concessão de diárias aos motoristas, motivo
pelo qual se faz necessário à alteração da Lei. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira comentou sobre a importância de se especificar na Lei a concessão de
ajuda de custo aos motoristas, para evitar problemas futuros na prestação de
contas. O Prefeito Municipal comentou que até sexta-feira terá uma máquina
disponível. Com relação às máquinas da AMME, o mesmo informou que são
custeadas por horas trabalhadas, porem com valor menor para os filiados. Na
oportunidade, informou que na AMME só há 02 (duas) máquinas e o critério
adotado para recebê-las nos municípios é por sorteio. A Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, pediu ao Prefeito Municipal para aproveitar a vinda
da máquina da AMME, para proceder o patrolamento das localidades dos
“Vianas”, “Córregos dos Inácios”, “Córrego do Meio”, dentre outras que estão
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precisando desses serviços, e até hoje não foi feito. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira comentou que de acordo com a Nota Técnica divulgada pelo Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais referente à Receita Base de Calculo para
repasse a Câmara Municipal, a contribuição para formação do FUNDEB, não
será deduzida das receitas que o formam (FPM, ITR, ICMS Desoneração LC
87/96, IPI Exportação, ICMS, IPVA). O Prefeito Municipal informou que um
funcionário da Prefeitura já se encontra em treinamento em Belo Horizonte para
trabalhar no Posto de Identificação e que em breve será resolvido o problema de
emissão de Carteira de Identidade do Município. A Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, comentou que pela sua segunda vez a sua fala não
constou em ata, alegando que foi prejudicada. Na oportunidade, esclareceu que
não havia água para beber na localidade do “Mar Vermelho”, problema também
existente na localidade do Bonfim e Fernandes. Ressaltou ainda, que na
localidade da Montanha não tem água para consumo de tipo nenhum, a não ser
na época de chuva, e onde tem é de péssima qualidade. Por fim, pediu aos nobres
colegas Vereadores que recorram aos seus Deputados, visando conseguir verbas
para construção de Poços Artesianos. 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, 21
de maio de 2018.

