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Ata da décima oitava reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e cinco 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 oitava 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, Fernando Moacir Pereira da Costa,
Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura dos Expedientes do Executivo: Ofício nº.
174/2018, em atenção a Indicação nº. 079/2018 do Vereador Fernando Moacir
Pereira da Costa, encaminhando cópia do Ofício nº. 170/2018 enviado à Diretora
da Escola Estadual “Ponciano Pereira da Costa” - Sra. Goreth Maria Anício de
Almeida. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício nº. 50/2018 da Sra.
Marina de Brito e Silva - Secretária Municipal de Saúde, requisitando uma
possível data, para apresentação de Audiência Pública da Secretaria Municipal
de Saúde, para apresentação do 2º (segundo) e 3º (terceiro) Relatório Detalhado
Quadrimestral Anterior (RDQA) de 2017 e o Relatório de Gestão de 2017.
Ofício nº. 09/2018 da Sra. Tereza Cristina de Almeida Silveira - Presidente da
ADDAF, convidando para participar da Consulta Pública para a criação do
Refúgio de Vida Silvestre Municipal do rio Santo Antônio, a ser realizada, no
dia 26 de junho de 2018, das 15h00min às 17h00min, no Centro Cultural
“Roberto Drummond”, neste Município. A Consulta Pública tem por objetivo
reunir contribuições dos interessados para o melhor desenho e categoria da
unidade de conservação a ser criada em nível municipal, para a proteção de
ecossistema do rio Santo Antônio de importância Especial para a conservação da
biodiversidade de Minas Gerais e da qualidade dos recursos hídricos, entendidos
como patrimônio imprescindível para a sustentabilidade socioambiental do
município de Ferros e da Bacia do Rio Doce. Mensagem de E-mail do Sr.
Maurício Martins (Empresa Tazem Participações S.A.), agradecendo a colhida
por ocasião da apresentação do Projeto da PCH Ferradura pela TAZEM, no dia
18 de junho de 2018 e encaminhando a apresentação, bem como o termo de
Acordo com o Ministério Público. E ainda, informando que dentro dos próximos
30 (trinta) dias irão agendar uma reunião para a apresentação do Projeto PCH
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Sete Cachoeiras. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
092/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de proceder à reforma
de um mata-burro na estrada de acesso à localidade da “Meia Pataca”, na Sede
deste Município, mais precisamente nas proximidades da Fazenda do Sr.
Ermânio Lage. Indicação nº. 093/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de proceder à reforma de um mata-burro na estrada de acesso à
localidade do “Dilúvio”, na Sede deste Município. O mata burro está em
péssimo estado de conservação, fazendo com que os usuários dele o amarrassem
com arame. No dia 18 de junho de 2018, o arame chegou a furar o pneu do
veículo escolar. Indicação nº. 094/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se instalar
um jogo de manilha na estrada principal de acesso ao distrito de Santa Rita, mais
precisamente em frente à fazenda do “Nilo Catizani”. No local formou-se um
grande lamaçal dificultando sobremaneira a passagem de veículos. ORDEM DO
DIA: Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei
Complementar nº. 006/2018, que “Dispõe sobre a Alteração da Lista Anexa à
Lei Complementar nº. 10 de 23 de dezembro de 2003 e dá outras providências”.
Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei
nº. 006/2018, “Estabelece Diretrizes Gerais para a Elaboração do Orçamento
do Município para o Exercício de 2019 e dá outras providências”. 2º Turno de
Discussão e Votação: 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”, aprovado por unanimidade. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira parabenizou a Secretária de Educação, Sra. Betânia
Lage da Silveira pelos esclarecimentos prestados com relação ao Projeto de Lei
acima mencionado, durante a realização da 17ª (décima sétima) Reunião
Ordinária. 1º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei Complementar nº.
006/2018, que “Dispõe sobre a Alteração da Lista Anexa à Lei Complementar
nº. 10 de 23 de dezembro de 2003 e dá outras providências”, aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº. 006/2018, “Estabelece Diretrizes Gerais para a
Elaboração do Orçamento do Município para o Exercício de 2019 e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou sobre os riscos causados à Saúde Pública, pelo Necrochorume de
Cemitérios. Na oportunidade, informou que encaminhou Ofício ao Executivo e
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ao Ministério Público referente ao assunto. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
procedeu à leitura do Ofício do Secretário de Estado de Governo - Francisco
Eduardo Moreira, expedido ao Deputado Leonídio Bouças, informando que por
indicação do referido Deputado, o Município de Ferros foi contemplado com 01
(um) veículo Mini Van (07 lugares) GM Spin. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira informou que foi realizada uma denúncia contra ele por suposto
acúmulo de cargo público, mas o Inquérito Civil nº. MPMG 0259.16.000034-7
foi arquivado no dia 17 de junho de 2018, tendo em vista que não houve
acúmulo de cargo. O Presidente da Câmara, Jésus do Rosário dos Santos
convocou os demais Vereadores para uma reunião extraordinária, que será
realizada após o término desta, com intuito de votar 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”. O Vereador Tiago Dias Vieira
solicitou que o Projeto de Lei nº. 010/2018 seja apreciado na Reunião
Extraordinária, em Regime de Urgência. O Plenário acolheu o pedido. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira solicitou que seja explicado e registrado em
ata o motivo pelo qual se faz necessário a convocação de reunião extraordinária
para votação do Projeto de Lei nº. 010/2018. 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, 25 de junho de 2018.

