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Ata da vigésima sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos três dias do mês de setembro 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 vigésima sexta 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,
Fernando Moacir Pereira da Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias,
Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
246/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 014/2018, que versa sobre, “Estima
a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2019”. Ofício nº.
249/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 015/2018, que “Autoriza
Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílios Financeiros no
Exercício de 2019, às Organizações da Sociedade Civil que especifica”. 2) Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício nº. 15108/2018 - Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais comunicando que foi emitido o Parecer
Prévio sobre as Contas deste Município, referente ao Processo nº. 1012573. E
informando que os documentos produzidos no Tribunal (relatórios, pareceres,
despachos, Ementas, Acórdãos) estão disponíveis no Portal TCEMG, no
endereço www.tce.mg.gov.br/Processo. Convite para participar do Desfile
Cívico pela Independência do Brasil, no dia de 7 de Setembro de 2018, a partir
das 08:00 horas com saída dos Blocos da Praça da Matriz, em direção ao
Estádio de Futebol “José Nicomedes Chaves”. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Indicação nº. 134/2018, de autoria do Vereador José Eder
Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer
um passa gado na estrada principal de acesso à Sede do distrito de Sete
Cachoeiras, situado nas proximidades da Vila Macarrão, imóvel rural
pertencente ao Celso (filho do Riva). Indicação nº. 135/2018, de autoria do
Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de proceder ao “encascalhamento” do perímetro urbano do
vilarejo do “Barro Branco”, no distrito de Cubas. O leito da rua está bastante
esburacado, dificultando a circulação de pedestres e veículos. Indicação nº.
136/2018, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao
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Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reforma do calçamento na Rua
Principal da Sede do distrito de Sete Cachoeiras, em frente à moradia da falecida
“Mindoca”. O calçamento foi feito sobre terra pouco compactada e s sofreu um
abatimento, necessitando de reparos. Indicação nº. 137/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de interceder junto aos órgãos ambientais competentes,
visando o eventual abate, e/ou controle do grande número de capivaras na sede
do Munícipio de Ferros. Há um vídeo na Internet demonstrando um bando de
capivaras circulando tranquilamente pelas ruas da cidade durante a madrugada.
Há uma grande apreensão por parte da população quanto à proliferação do
carrapato estrela (hospedeiro da capivara), causador da febre maculosa, inclusive
com casos de óbitos registrados recentemente no Município. Moção nº.
023/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Helvécio Drummond Félix Damasceno, ocorrido neste último
domingo, 02 de Setembro de 2018. Tratava-se de pessoa extremamente atuante
na sede do distrito de Esmeraldas, grande Líder Comunitário, responsável pelas
festividades religiosas e Oficial do Cartório de Registro Civil do distrito. É pai
da ex-Vereadora Maria Geralda. Moção nº. 024/2018, de autoria do Vereador
Carlos Elísio de Oliveira, de Aplauso ao Ferros Esporte Clube pela conquista do
Campeonato Municipal de Futebol Amador de 2018, no dia 02 de Setembro de
2018. ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº. 001/2018, que
versa sobre “Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo Setor de
Patrimônio com relação ao controle, incorporação e desincorporação de bens
móveis e imóveis do Patrimônio Municipal, sob responsabilidade da Câmara
Municipal de Ferros”. Turno único de Discussão e Votação: Projeto de
Resolução nº. 001/2018, que versa sobre “Dispõe sobre os procedimentos a
serem adotados pelo Setor de Patrimônio com relação ao controle,
incorporação e desincorporação de bens móveis e imóveis do Patrimônio
Municipal, sob responsabilidade da Câmara Municipal de Ferros”, aprovado
por unanimidade. Moção nº. 023/2018, de Pesar pelo falecimento do Sr.
Helvécio Drummond Félix Damasceno, ocorrido neste último domingo, 02 de
Setembro de 2018, aprovada por unanimidade. Moção nº. 024/2018, de Aplauso
ao Ferros Esporte Clube pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol
Amador de 2018, no dia 02 de Setembro de 2018, aprovada por unanimidade. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou com os demais Vereadores que
assinou a ata do Conselho Municipal de Educação, em consideração ao serviço
prestado pela Secretária Sra. Betânia Lage da Silveira, onde foi regularizada a

03

doação de um ônibus da Educação para o Setor de Obras, ressaltando que a
referida doação foi feita na época em que o mesmo ocupou o cargo de Secretário
de Educação, mas que tal situação não havia sido regularizada junto ao
Conselho. Com relação às 11 (onze) professoras contratadas e posteriormente
demitidas, é devido à retenção de verba do FUNDEB pelo Governo do Estado. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que o Governo Federal está retendo
verba do Governo do Estado, com isso o Estado não tem condições de repassar
aos municípios. E que de acordo com informações do Secretário de Estado da
Fazenda, Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, quando o atual Governador
assumiu, encontrou empréstimos vencendo e uma dívida de 7 (sete) bilhões do
Governo anterior. Na oportunidade, o Vereador Carlos Elísio de Oliveira falou
sobre o péssimo estado de conservação que se encontra os ônibus escolares do
Município, ressaltando que a responsabilidade de manutenção da frota escolar é
do Prefeito e do Setor de Transportes do Município. O referido Vereador
comentou sobre o fato de a Prefeitura utilizar as máquinas para atenderem
particulares que tem condição de pagar pelos serviços, e caso a situação não seja
regularizada, além de sucatear as máquinas ficará muito caro ao Município. Por
fim, parabenizou a Secretária de Educação, Sra. Betânia Lage da Silveira, pelo
empenho em tentar solucionar os problemas do Transporte no Município de
Ferros. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Esteve presente a Reunião o Sr.
Raimundo Nery Pinto Ferreira, que apresentou aos Vereadores a placa onde foi
homenageado pela FAEMG, pelos relevantes serviços prestados no Sindicato
Rural e na Agropecuária. Na oportunidade agradeceu os Vereadores pela Moção
nº. 013/2018, de Aplauso pelo seus 107º (centésimo sétimo) aniversário. Nada
mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e solicitou ao Secretário,
senhor José Eder Rodrigues Duarte, que lavrasse a ata, para que fosse lida e
assinada por todos. Câmara Municipal de Ferros, 03 de setembro de 2018.

