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Ata da sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dezenove dias do mês de março 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 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,
Madalena Conceição Rodrigues Dias, Moacir Pereira da Costa, Ricardo Soares
de Melo e Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do expediente do Executivo: Ofício nº. 054/2018
solicitando que se proceda a leitura da Sentença, proferida no Tribunal Regional
Federal da Primeira Região, que extinguiu a Ação Civil Pública impetrada pelo
Ministério Público Federal em face do Município de Ferros e União, onde visava
à correta implantação do Portal de Transparência pelo Município de Ferros. Na
oportunidade, informando que a referida Ação Civil aconteceu como
consequência do Inquérito Civil Público instaurado no ano de 2016. E conforme
sentença (anexa) foi concluído que o Portal de Transparência do Município de
Ferros cumpre na totalidade os requisitos legais desde 01 de fevereiro de 2017.
Informando ainda, que foi assinado contrato com a empresa “Web Mídias e
Sistemas Limitada e que a partir de abril estará disponível novo Sitio Eletrônico
de Transparência para melhor atender a população. Ofício nº. 063/2018
encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 003/2018 “Dispõe sobre a
Alteração da Lei Complementar nº. 023 de 10 de fevereiro de 2009”, que foi
lido logo após o referido Ofício. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Ofício nº. 3894/2018 da Sra. Giovana Lameirinhas Arcanjo - Coordenadora do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por ordem do Presidente do
referido Tribunal, comunicando que foi emitido o Parecer Prévio sobre as Contas
desse Município, referente ao Processo nº. 987121. E que os documentos
produzidos no Tribunal (Relatórios, Pareceres, Despachos, Ementas, Acórdãos)
estão disponíveis no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br,
“Acompanhamento de Processos”. E ainda, cientificando que após o julgamento
das Contas pela Câmara Municipal, deverá ser enviada ao Tribunal de Contas,
cópia autenticada da Resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como
das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado,
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com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da
votação. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 035/2018,
de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de interceder junto a VIVO (concessionaria
serviço telefonia fixa e móvel) postulando a instalação de um gerador, para atuar
nos períodos de falta de energia elétrica. Cumpre destacar que a concorrente da
VIVO já dispõe de um gerador na Cidade não ficando seus clientes subordinados
à falta de energia elétrica. O Vereador Tiago Dias Vieira comentou quanto à
indicação nº. 035/2018, alegando que se faz necessário uma medida mais
rigorosa com relação à prestação de serviços da empresa de telefonia móvel Vivo, pois o que está ocorrendo é uma grande falta de comprometimento que já
vem se arrastando há mais de 01 (um) ano, sendo que na última ocorrência, o
Município de Ferros, ficou sem rede de telefonia móvel desde aproximadamente
16:00 horas do dia 17 de março de 2018 até hoje às 15:00 horas. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira concordou com o nobre Vereador e afirmou que o
Município de Ferros também está passando pelo mesmo descaso com relação à
prestação de serviços da Cemig, e que as autoridades precisam se mobilizar para
lutar pelos direitos dos cidadãos. Indicação nº. 036/2018, de autoria do Vereador
Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de proceder à reforma de um mata-burro na estrada de acesso à
localidade do Paredão, distrito de Esmeraldas. O mata-burro existente encontrase em péssimo estado de conservação. Indicação nº. 037/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de proceder à troca de várias lâmpadas que
estão queimadas na localidade do “Borbinha”, na sede deste Município. A falta
de iluminação tem gerado grande insegurança aos moradores da localidade. A
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade comentou que está passando
por esse mesmo problema há mais de 01 (um) ano, pois na porta de sua
residência no distrito de Sete Cachoeiras, existem 03 (três) lâmpadas queimadas,
inclusive já fizeram diversas reclamações e não foi tomada nenhuma
providência. O Vereador José Eder Rodrigues Duarte informou que a situação
em Sete Cachoeiras está muito complicada devido à falta de iluminação Pública.
A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias disse que segundo informado
pelo Prefeito Municipal, há mais de 01 (um) mês, a manutenção das lâmpadas no
Município seria realizada, mas até a presente data nada foi feito. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira comentou que foi feita a mudança da empresa que
presta serviços de manutenção de iluminação pública, visto que a mesma não
estava cumprindo o contrato, o que também vêm ocorrendo com a atual empresa
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contratada, alegando que o Município deverá tomar providências cabíveis para
solucionar o problema. Indicação nº. 038/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de se fazer um projeto de plantação de árvores nas vias
públicas da sede do Município de Ferros, notadamente no lado oposto à
passagem da iluminação pública. Ferros mais parece uma cidade desértica. A
arborização da cidade seguramente resultaria numa cidade mais acolhedora,
aprazível e humana. Indicação nº. 039/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de se fazer um banheiro sanitário feminino no estádio municipal “José
Nicomedes Chaves”. O campo de futebol conta com apenas um sanitário o que
tem causado grande constrangimento às mulheres. ORDEM DO DIA: Leitura
dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final
e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº.
005/2018, “Autoriza Parcelamento de Dívida junto ao Instituto Mineiro de
Gestão das águas - IGAM e dá outras providências”. Turno único de
Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 005/2018, “Autoriza Parcelamento de
Dívida junto ao Instituto Mineiro de Gestão das águas - IGAM e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade em Regime de Urgência. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira comentou quanto à publicação de dados no Portal
Minas às Claras, onde relata que o Município de Ferros foi classificado com nota
zero em transparência. O mesmo informou que a Prefeitura de Ferros entrou em
contato com a direção do “Minas às Claras” e esclareceu que o Portal da
Transparência antigo, ainda online, era de responsabilidade da gestão anterior. E
que na Gestão atual o Portal de Transparência ainda está em fase de contratação
de um prestador de serviço, onde será disponibilizado conteúdo de forma ampla,
atendendo todos os requisitos da Transparência. De acordo com o Vereador
Carlos Elísio de Oliveira foi divulgado que a direção do site Minas às Claras,
entrou em contato com a Prefeitura de Ferros recentemente, tendo em vista a
inaceitável desatualização do Portal da Transparência, pois a última atualização
de dados na planilha de execução orçamentária das despesas é de novembro de
2017, e que já deveria ter acesso online a esses dados desde fevereiro de 2018.
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 março de 2018.

