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Ata da trigésima sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos dezenove dias do mês de novembro 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 trigésima sétima 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, Fernando Moacir Pereira da Costa,
Madalena Conceição Rodrigues Dias, Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias
Vieira. O Vereador Geraldo Andrade da Silva ausentou-se. O Presidente
comunicou aos demais Vereadores que o Vereador Tiago Dias Vieira apresentou
Atestado Médico justificando a sua ausência na Reunião Ordinária anterior.
Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente
do Executivo: Ofício nº. 296/2018 informando que conforme “Demonstrativo
de Revisão de GFIP” (anexo), o Município vinha, desde setembro de 2013,
informando os índices para cálculo das obrigações patronais junto ao INSS de
forma errônea. Esclarecendo que tal fato somente foi detectado pela
administração atual em setembro do corrente ano, quando foi notificado,
conforme cópia do aviso em anexo, que passou a lançar os índices de forma
correta na GFIP a partir da competência de 10/2018. E ainda, salientando que,
em decorrência de mais um equívoco da Administração anterior, tiveram que
parcelar mais um débito junto a Receita Federal no montante aproximado de R$
573.000,00 (quinhentos e setenta e três mil reais), com recolhimento imediato de
uma entrada no valor de R$13.209,88 (treze mil duzentos e nove reais e oitenta e
oito centavos). Ofício nº. 297/2018, em resposta ao Requerimento nº. 016/2018,
agradecendo a preocupação e informando que o Departamento de Obras já havia
detectado a deficiência nas madeiras e já tinha separado as peças com defeito e
solicitado à troca de 90 peças de 3,0m, 15 peças de 1,80m e 50 peças de 1,30m.
Na oportunidade, salientando que a atual administração está trabalhando de
forma incessante para que esta obra de tão grande importância para os munícipes
aconteça com a agilidade e segurança necessária. 2) - Leitura do Expediente de
Terceiros: Carta do Sr. Julvan Lacerda - Presidente da Associação Mineira de
Município - AMM/1ºVice-Presidente da CNM/Prefeito de Moema, informando
a gravíssima situação pela qual passa todos os municípios de Minas Gerais, com
os atrasos dos repasses às prefeituras pelo Governo do Estado, acumulando uma
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dívida de R$ 9,7 bilhões. Solicitando que a realidade dos fatos seja divulgada
pelos Vereadores do município, bem como sirva de parâmetro para informações
prestadas aos demais poderes constituídos, imprensa, servidores públicos
municipais, entidades de classe e população em geral. Na oportunidade,
encaminhando um anexo contendo informações com dívida atual do Governo do
Estado com o Município de Ferros no valor de R$ 3.378.229,40 (três milhões,
trezentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos),
sendo: “Dívida do Estado com Ferros - Atualizada em 31 de outubro de 2018. +
R$157.108,79 - ICMS de 25/09 e 16 e 30/10/2018; +R$48.479,51 - FUNDEB
(Juros e Correções de 2017); +R$2.231.225,01 - SAÚDE (COSEMS MG);+
R$77.968,21 ICMS (juros e correções de 2017); +R$65.516,00 (Piso Mineiro
Assist. Social Fixo);+ R$252.860,25 (Transporte Escolar); +R$545.071,61
(FUNDEB 2018 - Retidos do ICMS e IPVA para a Educação)”TOTAL:
3.378.229,39. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
164/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando,
ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de troca das lâmpadas queimadas
na sede do distrito de Esmeraldas e Cubas, neste Município. Indicação nº.
165/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando,
ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encascalhar alguns pontos
específicos da estrada que interliga Cubas à Barra de Cubas, a saber: Em frente
moradia do José Ponciano; Em frente moradia do Deco Ponciano; Em frente
moradia do “Waguinho da Cemig”. Estes locais estão quase inviabilizando a
passagem diária do “Caminhão de Leite”, bem como dos veículos escolar.
Indicação nº. 166/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encaminhar a
retroescavadeira ao distrito de Cubas, para recolocar as manilhas existentes em
frente à moradia do “Dé Magalhães”. As manilhas foram desalojadas pelas fortes
chuvas que caíram na localidade. Indicação nº. 167/2018, de autoria do Vereador
Fernando Moacir Pereira da Costa, renovando a Indicação formulada pelo ilustre
Vereador Ricardo Melo, datada de 26 de março do corrente ano, no sentido de
que o Prefeito Municipal reforme o calçamento da Rua de acesso à “Fontinha”,
na sede deste Município, com entrada pelo antigo Chafariz. Grande parte do
calçamento foi intensamente removido pelas chuvas recentes, ensejando o
surgimento de enormes buracos. Indicação nº. 168/2018, de autoria do Vereador
Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgentíssima de troca e ou reforma da bomba do Poço Artesiano da
localidade do Mendonça, na sede deste Município. Segundo informações de
moradores a bomba está queimada há aproximadamente dez dias. Moção nº.
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038/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de Aplauso ao
trabalho das Comissões instituídas para elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo do Município de Ferros, bem como da II
Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ferros.
Ambas as Comissões têm como finalidade precípua formular propostas para
melhor atender as crianças e adolescentes do Município, inclusive do menor
autor de ato infracional. Nestas Comissões merece destaque a participação
valiosa da gloriosa Policia Militar do Estado de Minas Gerais. ORDEM DO
DIA: Turno único de Discussão e Votação: Moção nº. 038/2018, de Aplauso
ao trabalho das Comissões instituídas para elaboração do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo do Município de Ferros, bem como da II
Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ferros,
aprovada por unanimidade. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei
nº. 014/2018, “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o
Exercício de 2019”, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 015/2018,
“Autoriza Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílios
Financeiros, no Exercício de 2019, às Organizações da Sociedade Civil que
especifica”, aprovado por unanimidade. O Vereador Tiago Dias Vieira solicitou
ao Presidente da Câmara, o agendamento de uma reunião com Prefeito
Municipal, com intuito de prestar esclarecimentos quanto à atual situação
financeira do Município, tendo em vista os boatos que surgiram de que o
Município deixará de prestar alguns serviços, devido à falta de recursos. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira informou que concorda com o Vereador
Tiago Dias Vieira, mas que todos têm conhecimento que no período eleitoral o
consumo de combustível aumentou consideravelmente, tendo em vista a
realização de diversas obras e serviços por parte do Poder Executivo, a
particulares. O mesmo disse que se tivesse planejamento, os salários dos
professores estariam sendo pagos em dia, não havendo atraso. Com relação à
crise atual o Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que o Governo Estadual e
Federal está atrasando os repasses há mais de dois anos e o Município de Ferros
não se preparou para essa situação. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do
Rosário dos Santos, disse que entrará em contato com o Prefeito Municipal
solicitando o agendamento de uma reunião e comunicará aos demais Vereadores.
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, 19 de novembro de 2018.

