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Ata da décima nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos três dias do mês de julho 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 nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros. O Presidente abriu a sessão e na ausência do
Secretário da Mesa Diretora, nomeou o Vereador Tiago Dias Vieira para
secretariar a reunião, que em seguida procedeu à chamada. Estavam presentes à
reunião os senhores vereadores: Jésus do Rosário dos Santos, 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. Os Vereadores Geraldo Andrade da Silva e José Eder Rodrigues Duarte
se ausentaram. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura
dos Expedientes do Executivo: Ofício nº. 173/2018 encaminhando a Lei nº.
632/2018, que “Dispõe sobre autorização para a participação do Município de
Ferros no Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba
CONSMEPI e dá outras providências”. Ofício nº. 177/2018 solicitando a
Substituição do Projeto de Lei nº. 011/2018, que “Autoriza Abertura de Crédito
Especial e dá outras providências”, protocolado no dia 08 de junho de 2018. O
Substitutivo do Projeto de Lei nº. 011/2018 acima mencionado foi lido logo após
o referido Ofício. O Executivo solicitou que o Projeto de Lei nº. 011/2018, ora
encaminhado, seja apreciado em regime de urgência, em reunião extraordinária.
O Plenário acolheu o pedido de urgência do Executivo. Ofício nº. 178/2018
solicitando a substituição do Projeto de Lei nº. 012/2018, “Altera a Lei
Municipal nº. 622 de 06 de dezembro de 2017 e dá outras providências”,
protocolado no dia 08 de junho de 2018. O Substitutivo do Projeto de Lei nº.
012/2018 acima mencionado foi lido logo após o referido Ofício. O Executivo
solicitou que o Projeto de Lei nº. 012/2018, ora encaminhado, seja apreciado em
regime de urgência, em reunião extraordinária. O Plenário acolheu o pedido de
urgência do Executivo e a Reunião Extraordinária foi convocada pelo
Presidente, para ser realizada após o término da reunião Ordinária desta data,
com objetivo de deliberar sobre o Projeto de Lei nº. 011/2018 e Projeto de Lei
nº. 012/2018. Ofício nº. 181/2018 encaminhando a Lei nº. 633/2018, 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. 182/2018 encaminhando a Lei nº.
634/2018, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para a Gestão da
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Movimentação dos Recursos do FUNDEB e dá outras providências”. Ofício nº.
183/2018 encaminhando a Lei Complementar nº. 056/2018, 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”. Ofício nº.
186/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 013/2018, “Dispõe sobre a
constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de Inspeção
Sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá
outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. O Vereador
Tiago Dias Vieira solicitou ao Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário
dos Santos que encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando o
agendamento com prazo mínimo de 05 dias para realização de uma reunião, com
intuito de prestar esclarecimentos quanto ao Projeto de Lei nº. 013/2018,
“Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os
procedimentos de Inspeção Sanitária em estabelecimentos que produzam
produtos de origem animal e dá outras providências”, onde os interessados
deverão ser convidados. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira concordou com a
solicitação do Vereador Tiago Dias Vieira. 2) - Leitura do Expediente de
Terceiros: Ofício Circular nº. 03/2018, da Sra. Vanessa Márcia da Paixão Presidente do Conselho Tutelar, informando que a Conselheira Suplente Samara
Rodrigues da Silva Vidal foi empossada, no dia 19 de junho de 2018, em
substituição a Conselheira Marina Soares Assunção. 3) - Leitura do
Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 095/2018, de autoria do Vereador
Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de interceder junto à CEMIG ou empresa terceirizada, postulando o
corte de algumas árvores na localidade do “Mendonça”, mais precisamente em
frente à moradia da Sra. Gilda Jacinta. No local a rede de distribuição de energia
elétrica está entremeada pelas árvores, próximo das moradias, com risco de
ruptura do cabo durante as ventanias e tempestades. Indicação nº. 096/2018, de
autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de se fazer o “patrolamento” da estrada
municipal de acesso à localidade da Mandioca, no extremo do distrito de Cubas,
divisa com o Município de Joanésia. A estrada está em péssimo estado de
conservação, dificultando a interligação com o Município de Joanésia. Indicação
nº. 097/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de disponibilizar um palco
móvel e coberto para show, visando atender uma grande demanda do Município,
notadamente na facilitação de promoção das festas mais tradicionais, em todos
os distritos. Indicação nº. 098/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves
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de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de colocar
cascalho na estrada principal de acesso ao distrito de Sete Cachoeiras,
especificamente no trecho compreendido entre a moradia do “Joaquim do Neco”
e a encruzilhada do “Quim Nascente”. Trata-se de um trecho extremamente
sombreado e que poderá trazer grandes dificuldades de tráfego no período
chuvoso. Moção nº. 016/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira
da Costa, de Aplauso ao servidor municipal Juscelino Silveira Magalhães Júnior,
pela brilhante iniciativa de criar o Aplicativo Guia Ferros, de enorme utilidade
para o povo do Município. Moção nº. 017/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Aplauso ao militar Vinicius Expedito
de Brito e Silva, que por indicação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, foi agraciado com a Medalha Tenente Coronel João Batista de Assis, em
reconhecimento ao excelente trabalho exercido no Batalhão de Emergência
Ambiental e Resposta a Desastres. ORDEM DO DIA: Turno único de
Discussão e Votação: Moção nº. 016/2018, de Aplauso ao servidor municipal
Juscelino Silveira Magalhães Junior, pela brilhante iniciativa de criar o
Aplicativo Guia Ferros, de enorme utilidade para o povo do Município, aprovada
por unanimidade. Moção nº. 017/2018, de Aplauso ao militar Vinicius Expedito
de Brito e Silva, que por indicação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, foi agraciado com a Medalha Tenente Coronel João Batista de Assis, em
reconhecimento ao excelente trabalho exercido no Batalhão de Emergência
Ambiental e Resposta a Desastres, aprovada por unanimidade. 2º 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. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e
solicitou ao Secretário nomeado, senhor Tiago Dias Vieira que lavrasse a ata,
para que fosse lida e assinada por todos. Câmara Municipal de Ferros, 03 de
julho de 2018.

