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Ata da décima quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos quatro dias do mês de junho 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 quinta 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, 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. O
Vereador Geraldo Andrade da Silva ausentou-se. Prosseguiu-se com a pauta do
dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura dos Expedientes do Executivo: Ofício nº.
136/2018 solicitando a substituição do 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”, protocolado no dia 11 de maio de 2018. O Substitutivo do
Projeto de Lei Complementar nº. 005/2018 acima mencionado foi lido logo após
o referido Ofício. Ofício nº. 135/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº.
009/2018, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para a Gestão da
Movimentação dos Recursos do FUNDEB e dá outras providências”, que foi
lido logo após o referido Ofício. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou
sobre a necessidade de se convidar a Secretária Municipal de Educação, Sra.
Betânia Lage, a comparecer nesta Casa Legislativa, para prestar esclarecimentos
quanto ao Projeto de Lei nº. 009/2018, que “Dispõe sobre a criação do Fundo
Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB e dá
outras providências”. Ofício nº. 130/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº.
010/2018, que “Dispõe sobre a alteração da Lei nº. 602, de 20 de Dezembro de
2016, que Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Ferros - PMSB e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido
Ofício. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre a necessidade de
se convidar a Engenheira da Prefeitura, Sra. Rita de Cassia Leite Ribeiro
Quintão a comparecer nesta Casa Legislativa com intuito de presta
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº. 010/2018, que “Dispõe sobre a
alteração da Lei nº. 602, de 20 de Dezembro de 2016, que Institui o Plano
Municipal de Saneamento Básico do Município de Ferros - PMSB e dá outras
providências”. Ofício nº. 133/2018 encaminhando a Lei Complementar nº.
055/2018, que “Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 23, de 10 de
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fevereiro de 2009 e dá outras providências”. Ofício nº. 134/2018 encaminhando
a Lei nº. 631/2018, que “Altera a Lei Municipal nº. 567, de 25 de março de 2015
e dá outras providências”. Ofício nº. 137/2018 solicitando a Lei Orgânica deste
Município, devidamente compilada com todas as alterações realizadas desde a
sua promulgação. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre a
importância da publicação da Lei Orgânica Municipal atualizada. 2) - Leitura
do Expediente de Terceiros: Comunicado Nº. CM051401/2018 do Ministério
da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, no valor de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) para o
Caixa Escolar “Leopoldina Barros Drumond” - Programa PDDE Qualidade,
parcela 001. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
073/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer a limpeza marginal
(bateção) da estrada que interliga a Cachoeira do Tenente a Cubas. Indicação nº.
074/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se proceder à troca do grande
número de lâmpadas queimadas nas vias públicas da sede do distrito de Cubas e
do povoado do Barro Branco. A falta ou a precária iluminação das vias públicas
gera grande insegurança aos moradores da localidade. Indicação nº. 075/2018, de
autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de se mobilizar a Secretaria Municipal de Saúde para
atacar o grande número de incidência da esquistossomose no Município. Ainda
recentemente um ex-vereador do Município perdeu um filho, vítima desta
enfermidade. Indicação nº. 076/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de execução de serviços
de manutenção do campo de futebol da localidade do “Barro Branco”, no distrito
de Cubas. Há necessidade de correção de alguns desníveis no solo, troca das
redes e traves. Indicação nº. 077/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se encaminhar
a máquina carregadeira ao distrito de Cubas, para reabertura da estrada de acesso
à localidade da “Agua Quente”. Nesta mesma estrada há necessidade de
reconstrução de uma Ponte de madeira que caiu há vários anos atrás. Nas
proximidades já existem as vigas, necessitando tão somente dos pranchões e da
máquina. O Vereador Moacir Pereira da Costa solicitou ao Prefeito urgência na
resposta da Indicação nº. 077/2018, ressaltando que tem sofrido constrangimento
visto que o Poder Executivo não têm se manifestado com relação as suas
Indicações. Na oportunidade, comentou sobre a Indicação nº. 058/2018, que se
trata da reforma da ponte da localidade Boa Pinta, no distrito de Cubas, que até a

03

presente data não obteve nenhum retorno, fato revoltante que levou um morador
do local a postar um vídeo na rede social. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, informou que já realizou a
manutenção da ponte de madeira localidade da “Agua Quente” 02 (duas) vezes,
mas irá solicitar um funcionário que compareça ao local para estudar o caso,
para assim atender a indicação. Indicação nº. 078/2018, de autoria do Vereador
Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
interceder junto à CEMIG ou empresa terceirizada, postulando o corte de uma
árvore na localidade da “Agua Quente”, mais precisamente em frente à moradia
do Sr. Pedro Gonçalves de Souza. Indicação nº. 079/2018, de autoria do
Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de desapropriação de uma área no entorno da sede de distrito de
Cubas, para construção de um campo de futebol. Indicação nº. 080/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de se fazer canaletas no entorno do Cemitério São José, na
sede deste Município, de forma que toda água pluvial seja direcionada para uma
única rede sanitária independente. Indicação nº. 081/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de se proceder à troca de aproximadamente
cinco lâmpadas queimadas no povoado do “Mar Vermelho”, na sede deste
Município. Indicação nº. 082/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves
de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
interceder junto à Conata Engenharia, postulando o desentupimento da rede de
esgoto situada à Rua Dr. Joaquim Gomes, mais precisamente em frente à
moradia do “Nonô Sarapó”, no bairro Sentinela. O Prefeito Municipal esclareceu
que a obra da Conata Engenharia não interferiu na rede de esgoto municipal. Na
oportunidade comentou que só esse ano foi realizado 04 (quatro) desentupimento
na rede de esgoto municipal, causados por vários objetos jogados pelos
moradores na rede local. ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Decreto Legislativo nº.
001/2018, “Aprecia as Contas do Município de Ferros referente ao Exercício de
2015”. O Vereador Tiago Dias Vieira procedeu à leitura da decisão da Comissão
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, notadamente quanto à
abertura de crédito suplementar e suas irregularidades. Na oportunidade, o
Vereador Carlos Elísio de Oliveira procedeu à leitura da Orientação do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais. Turno Único de Discussão e Votação:
Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2018, “Aprecia as Contas do Município
de Ferros referente ao Exercício de 2015”, aprovado por unanimidade. O
Vereador Tiago Dias Vieira solicitou para que o Projeto de Lei nº. 008/2018, que
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“Dispõe sobre autorização para a participação do Município de Ferros no
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba CONSMEPI e
dá outras providências”, seja apreciado na próxima Reunião Ordinária, em
Regime de Urgência. O Plenário acolheu o pedido do Vereador Tiago Dias
Vieira para que o Projeto de Lei nº. 008/2018 seja apreciado em Regime de
Urgência. Quanto ao Projeto de Lei nº. 010/2018, que “Dispõe sobre a alteração
da Lei nº. 602, de 20 de Dezembro de 2016, que Institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Ferros - PMSB e dá outras providências”,
o Prefeito informou que o Ministério Público vem cobrando a execução da obra
de Saneamento Básico, e que a princípio o Município não tem nenhuma
condição técnica para fiscalizar a COPASA. O Prefeito procedeu à leitura do
ofício encaminhado ao Ten. Cel. Hudson Matos Ferraz Júnior - da Polícia
Militar - Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais
solicitando escolta policial para que o caminhão de combustível pudesse
abastecer o Posto de gasolina local, pois nem as viaturas da Polícia Militar tinha
combustível. Na oportunidade, o mesmo informou que em conversa com o
Prefeito de Santa Maria de Itabira, conseguiu abastecer a viatura local para que
pudesse escoltar o caminhão tanque, além de conseguir mais mil litros de
combustível que foram reservados no Posto em Santa Maria de Itabira para
abastecer a frota da Saúde do Município de Ferros. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira questionou ao Prefeito se o Município de Ferros não conseguiu decretar
Situação de Emergência, para que o Posto Ferrense reservasse combustível para
abastecimento da frota municipal, como feito pelos os demais Municípios. O
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho informou que
houve um atraso, mas decretou Situação de Emergência, só que na terça-feira o
combustível já havia acabado. Quanto à reserva de combustível o mesmo
informou que não foi possível, pois não havia mais combustível no Posto, sendo
que a entrega estava agendada para terça-feira e a greve começou na segundafeira. Informou que assim que o combustível chegou ao Município escoltado
pela Polícia Militar, o mesmo se prontificou junto aos motoristas e funcionários
para abastecer a frota municipal. O Vereador Tiago Dias Vieira informou que
em conversa com o Vereador Carlos Elísio de Oliveira concluíram que para
acolher os pequenos produtores rurais, é necessário criar uma cooperativa local.
O Prefeito informou que está estudando essa possibilidade para incentivar aos
produtores. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira cobrou do Prefeito
providências quanto à questão dos vendedores ambulantes na Praça da Matriz,
alegando que estão prejudicando o Comércio local. O Vereador Tiago Dias
Vieira concordou com o Vereador Carlos Elísio de Oliveira, mas ressaltou que
reconhece as dificuldades do Município para fiscalizar esses vendedores nos
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distritos e povoados. E solicitou ao Prefeito Municipal que colocasse uma faixa
e/ou placa na Praça da Matriz, proibindo o estacionamento de veículos
ambulantes. 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, 04 de junho de 2018.

