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Ata da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 terceira 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, Moacir Pereira da Costa, Ricardo Soares
de Melo e Tiago Dias Vieira. Em seguida passou-se a leitura da Ata anterior que
foi aprovada e assinada por todos. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente de Terceiros: CTGLB/21/2018 Carta do Gabinete do Deputado Leonídio Bouças, comunicando que o Governo
do Estado de Minas Gerais, através da Cemig, executará o Projeto LED na
Escola Estadual “Leopoldina Barros Drumond”. O Projeto que faz parte do
Programa Energia Inteligente, visa reduzir os gastos de energia elétrica nas
escolas públicas o que possibilitará a aplicação do valor poupado em suas
demandas mais urgentes. Ofício nº. 005/2018, de autoria do Vereador Carlos
Elísio de Oliveira, comunicando ao Presidente da Câmara que passará filmar e
gravar todos os seus pronunciamentos feitos no Plenário desta Casa Legislativa.
O referido Vereador esclareceu que sua intenção é gravar apenas suas
manifestações até que se resolva a questão do áudio e vídeo no Plenário da
Câmara Municipal. Ofício nº. 138/2018 do Sr. Rodrigo Augusto Fragas de
Almeida - Promotor de Justiça desta Comarca, comunicando que a Notícia de
Fato instaurada na Promotoria de Justiça sob nº. MPMG-0259.16.000024-8, cujo
objeto era apurar suposta prática de improbidade administrativa, na ilegal
renúncia do interesse público por parte do Prefeito do Município de Ferros, em
desfavor do Sr. Múcio Alvarenga, genitor da “Defensora Pública Municipal”,
Dra. Karina Silva Lage, teve seu arquivamento determinado em 16 de fevereiro
de 2018. Ofício Circular nº. 02/2018 da Sra. Marina Soares Assunção Presidente do Conselho Tutelar de Ferros, informando que as Conselheiras
Suplentes, Edmárcia da Silva Ribeiro e Zilda Aparecida Lelis de Abreu, foram
empossadas no dia 16 de fevereiro de 2018, substituindo as Conselheiras Dayana
Gomes Rodrigues e Simone de Oliveira Farias que deixaram o Cargo.
Mensagem de e-mail da Equipe local da Emater - Ferros/MG comunicando que
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o Técnico Alessandro, encontra-se em Licença Paternidade desde 19 de
fevereiro de 2018. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Projeto de Lei
nº. 004/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede Revisão Geral Anual
aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município
de Ferros/MG e dá outras providências”. Requerimento nº. 002/2018, de autoria
do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo, ao Prefeito Municipal, que
seja informado o número de Agências de Correios Comunitárias (AGC) que
estão em atividade nos domínios do Município de Ferros, devendo ainda ser
esclarecido: 1-As localidades e/ou distrito; 2- O nome dos servidores que estão
em exercício em cada uma delas; 3-Qual a remuneração de cada um; 4- Cópia do
(s) Convenio (s) celebrado com os Correios; 5-Qual o valor e periodicidade em
que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos repassa ao Município para o
custeio destes serviços. Indicação nº. 019/2018, de autoria do Vereador Jésus do
Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer,
de forma definitiva, uma Ponte de concreto armado na Rua São José, na sede do
distrito de Esmeraldas. Trata-se de via pública de grande tráfego, onde a ponte
de madeira existente é reformada com grande frequência. Indicação nº.
020/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se estudar a viabilidade
econômica de construção de uma Ponte de madeira na estrada de acesso à
localidade do “Diluvio”, sede deste Município. Ou ainda, buscar outra
alternativa mais econômica. Certo é que quando acontece uma chuva mais forte
a população local esta ficando frequentemente sem acesso à Cidade. Indicação
nº. 021/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reforma da Ponte de
madeira de acesso à localidade dos “Vianas”, na sede deste Município. Segundo
informações uma das últimas enchentes teria destruído todo um lado da Ponte.
Indicação nº. 022/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reforma de uma
Ponte nas proximidades do “Mar Vermelho”. De um dos lados da Ponte reside
um casal de idosos que estão sem saída para a Cidade. Indicação nº. 023/2018,
de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o “patrolamento” da estrada de
acesso à localidade da “Meia Pataca”, na sede deste Município. Moção nº.
005/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias e do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de Pesar pelo falecimento do Sr. Valter
Vieira Alves, ocorrido na última quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2018. Motivo
de grande consternação em toda comunidade ferrense. ORDEM DO DIA:
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Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto
de Lei Complementar nº. 001/2018, que “Autoriza Reajuste dos Vencimentos
dos Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo e dá outras
providências”. Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação,
Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao
Projeto de Lei Complementar nº. 002/2018, que “Altera a Lei Complementar nº.
26 de 17 de dezembro de 2009, que instituiu o Estatuto do Magistério Público
da Educação Básica do Município de Ferros”. Leitura dos Pareceres da
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final da Comissão de
Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Obras, Bens e
Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº. 003/2018, que “Altera a Lei Municipal
nº. 622, de 06 de dezembro de 2017 e dá outras providências”. Turno único de
Discussão e Votação: Requerimento nº. 002/2018, requerendo, que seja
informado o número de Agências de Correios Comunitárias (AGC) que estão em
atividade nos domínios do Município de Ferros, aprovado por unanimidade.
Moção nº. 005/2018, de Pesar pelo falecimento do Sr. Valter Vieira Alves,
ocorrido na última quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2018, aprovada por
unanimidade. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 001/2018
“Concede Revisão Geral Anual aos Subsídios dos Vereadores da Câmara
Municipal de Ferros, MG e dá outras providências”, aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº. 002/2018 “Concede Revisão Geral Anual aos
Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Ferros, MG e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade. 1º Turno de Discussão e Votação:
Projeto de Lei Complementar nº. 001/2018, que “Autoriza Reajuste dos
Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar
nº. 002/2018, que “Altera a Lei Complementar nº. 26 de 17 de dezembro de
2009, que instituiu o Estatuto do Magistério Público da Educação Básica do
Município de Ferros”, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 003/2018,
que “Altera a Lei Municipal nº. 622, de 06 de dezembro de 2017 e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade. A Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias parabenizou o Vereador Carlos Elísio de Oliveira pela iniciativa
do Ofício nº. 005/2018, ressaltando que foi prejudicada 02 (duas) vezes, tendo
em vista que não teve como comprovar a sua fala. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira comentou que a subvenção do Hospital São Judas Tadeu, com alteração
da lei será de R$ 737.000,00 (setecentos e trinta e sete mil reais), e que no ano de
2017 a subvenção foi de R$ 855.750,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e
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setecentos e cinquenta reais), totalizando um saldo inferior de R$ 118.075,00
(cento e dezoito mil e setenta e cinco reais) em relação ao ano de 2017. O
Vereador Tiago Dias Vieira comentou que chegou a seu conhecimento, que o Sr.
Paulo Pedro Severino - Presidente do Hospital São Judas Tadeu havia dito que a
Câmara Municipal de Ferros teria repassado apenas R$20.000,00 (vinte mil
reais) à entidade, mas a realidade dos fatos e que a Prefeitura já repassou R$
70.000,00 (setenta mil reais) referente ao repasse da Câmara no ano de 2017. E
conforme combinado na última sessão legislativa irá repassar mais duas parcelas
no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) nos meses de fevereiro e
março de 2018. O Vereador Tiago Dias Vieira comentou que na última segundafeira, recebeu uma resposta da Supram quanto à realização de uma audiência
com a superintendência para tratar de assuntos referentes à instalação de torres
de telefonia móvel nos distritos de Santo Antônio da Fortaleza e Sete
Cachoeiras. O referido Vereador informou que a audiência foi agendada para o
dia 23 de fevereiro de 2018, onde estiveram presentes os Vereadores Tiago Dias
Vieira e Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, o Prefeito do Município de
Ferros, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, o Sr. Theodomiro Neves da
Cunha - Representante da Empresa American Tower, o Sr. Israel - Representante
da Clemar Engenharia, o Superintendente da Supram, Sr. Thiago Higino Lopes
da Silva e a Secretária Geisa. Durante a realização da audiência o
Superintendente firmou o compromisso de conceder a licença Ambiental à
Empresa American Tower até o dia 02 de março de 2018, e após a liberação da
licença a empresa solicitou um prazo de 75 (setenta e cinco) dias para a entrega
das duas torres funcionando. A Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade
disse que em conversa com a Secretária da Supram de Governador Valadares,
caso não houvesse uma cobrança poderia ter um atraso nas obras de até 02 (dois)
a 03 (três) anos, haja vista a grande demanda. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira questionou aos Vereadores Tiago Dias Vieira e Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, se os mesmos tiveram conhecimento de que o Prefeito
Municipal esteve na Caixa Econômica Federal para verificar a questão da verba
do calçamento. Os mesmos disseram que não têm conhecimento. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira comentou que com o reajuste geral anual os Vereadores
tiveram um aumento real de R$ 72,59 (setenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos) nos seus subsídios e os Professores um aumento de R$ 86,10 (oitenta e
seis reais e dez centavos). Na oportunidade, solicitou que seja informado o valor
real do reajuste dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. Nada
mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e solicitou ao Secretário
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da Mesa, senhor José Eder Rodrigues Duarte que lavrasse a ata, para que fosse
lida e assinada por todos. Câmara Municipal de Ferros, 26 de fevereiro de 2018.

