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Ata da décima sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos onze dias do mês de junho 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 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, Fernando 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 dos Expedientes do Executivo: 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”.
Ofício nº. 138/2018, em atenção a Indicação nº. 069/2018, informando que tem
conhecimento da situação e estão em fase de licitação para posterior aquisição de
materiais e construção do Poço Artesiano. Ofício nº. 139/2018, em atenção a
Indicação nº. 072/2018 (versando sobre a disponibilização de máquinas da
Prefeitura para fazer a estrada de acesso à torre de telefonia da sede do distrito
de Sete Cachoeiras), informando que infelizmente não tem condições de atender
à demanda no momento, considerando que não é da responsabilidade da
Prefeitura a execução do serviço. Ofício nº. 140/2018, em atenção a Indicação
nº. 067/2018, informando que fizeram várias tentativas de solucionar o problema
da falta de água, na localidade do Mar Vermelho, inclusive ampliando uma
barragem feita pela administração anterior com instalação de novas mangueiras,
que mesmo não tendo alcançado o resultado esperado está funcionando
precariamente. Outra tentativa da administração atual foi fazer a captação da
água do terreno da Mariquita, porém não obtiveram êxito. Sendo assim, pede a
colaboração e empenho desta Casa Legislativa para ajudar a conseguir recursos
para execução e perfuração de um novo poço artesiano, que é a única solução
que existe no momento. Ofício nº. 141/2018, em atenção a Indicação nº.
071/2018, agradecendo o Vereador e informando que, emergencialmente foi
realizado um trabalho provisório com Girico da Prefeitura e já foi sugerido à
empresa CONATA Engenharia que jogue água após o encerramento dos
trabalhos diários a fim de diminuir a poeira nas ruas. Ofício nº. 149/2018
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encaminhando o Projeto de Lei nº. 011/2018, “Autoriza Abertura de Crédito
Especial e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício.
Ofício 150/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 012/2018, “Altera a Lei
Municipal nº. 622 de 06 de dezembro de 2017 e dá outras providências”, que foi
lido logo após o referido Ofício. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Mensagem de e-mail do Sr. Dennis Sunega - Diretor da empresa Tazem
Participações S.A., encaminhando o Ofício TZE - nº. 008/2018, solicitando o
agendamento de uma reunião para apresentar o projeto da Pequena Central
Hidrelétrica Ferradura -(PCH Ferradura). Os Vereadores Carlos Elísio de
Oliveira e Tiago Dias Vieira sugeriram que a reunião para apresentação do
projeto da PCH Ferradura, fosse agendada para o dia 18/06/2018 ou 25/06/2018,
após a reunião Ordinária da Câmara. Ofício nº. 172/2018 - GERAT-MG Correios/MG, informando para os efeitos da lei 9.452/97que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, e o Município de Ferros, celebraram
convênio nº. 12118, 12218, 12318, 12418 e 14118/2018, assinado em
29/03/2018, com início de vigência em 02/04/2018, para operação de Agência de
Correios Comunitária - AGC, nas localidades de Borba Gato, Cubas,
Esmeraldas, Santa Rita do Rio de Peixe e Sete Cachoeiras. Convite para
participar do “Arraiá da Sete”, no dia 23/06/2018, a partir das 17h30min, na
Escola do distrito de Sete Cachoeiras. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Indicação nº. 083/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de
Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o
“patrolamento” da estrada de acesso à localidade do “Córrego do Salgado”,
iniciando-se nas imediações do imóvel rural do Sr. Jonas Rosa da Silva e
concluindo no imóvel do “Cornélio do Bonfim”. A estrada está em péssimo
estado de conservação, apesar de situar-se próximo da sede do Município.
Indicação nº. 084/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de instalar faixa de
pedestre e/ou mesmo quebra-molas em frente à Escola Estadual “Silveira
Drumond”, devido ao grande fluxo de alunos durante o ingresso e a saída dos
alunos da Escola. Indicação nº. 085/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré
Alves de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de desentupir uma rede de esgoto, na sede do distrito de Sete
Cachoeiras, mais precisamente no lote da “Dircinha” (Filha Veio do Chico).
Seria recomendável a troca da rede, com a instalação de tubos de PVC e o
reaproveitamento das manilhas existentes (tamanho 0.60) em outro local. O
esgoto está correndo no leito da Rua, exalando mau cheiro, causando enfim um
grande transtorno no local. Indicação nº. 086/2018, de autoria da Vereadora Ana
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Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de “patrolamento” da estrada que interliga Sete Cachoeiras
à encruzilhada de Cubas/Esmeraldas. A estrada está praticamente intransitável.
Por esta estrada passa diariamente o veículo Escolar que apanha os estudantes da
localidade da Ponte Preta. Moção nº. 014/2018, de autoria do Vereador Carlos
Elísio de Oliveira, de Pesar pelo falecimento da Sra. Ana de Arruda Santos,
ocorrido no dia 07 de junho de 2018. Moção nº. 015/2018, de autoria do
Vereador Jésus do Rosário dos Santos, de Aplauso ao Prefeito Municipal,
servidores do Município e cidadãos que participaram do mutirão para o
“patrolamento” e colocação de cascalho na estrada que interliga a Sede do
Município ao distrito de Esmeraldas. 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. 008/2018, que
“Dispõe sobre autorização para a participação do Município de Ferros no
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba CONSMEPI
e dá outras providências”. 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. 005/2018, 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”. Turno Único de
Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 008/2018, que “Dispõe sobre
autorização para a participação do Município de Ferros no Consórcio
Intermunicipal Multissetorial do Médio Rio Piracicaba CONSMEPI e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade em Regime de Urgência. Moção nº.
014/2018, de Pesar pelo falecimento da Sra. Ana de Arruda Santos, ocorrido no
dia 07 de junho de 2018, aprovada por unanimidade. Moção nº. 015/2018, de
Aplauso ao Prefeito Municipal, Servidores do Município e Cidadãos que
participaram do mutirão para o “patrolamento” e colocação de cascalho na
estrada que interliga a Sede do Município ao distrito de Esmeraldas, aprovada
por unanimidade. 1º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei
Complementar nº. 005/2018, 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”, aprovado por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira aproveitando a presença do Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, comentou sobre a necessidade de se retificar o
Projeto de Lei nº. 011/2018, “Autoriza Abertura de Crédito Especial e dá outras
providências” e Projeto de Lei nº. 012/2018, “Altera a Lei Municipal nº. 622 de
06 de dezembro de 2017 e dá outras providências”, visto que de acordo com
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orientação contábil desta Câmara, se faz necessário a inclusão de um artigo
prevendo também a alteração no PPA 2017/2020. Na oportunidade, o referido
Vereador sugeriu que os Representantes da COPASA, presente à reunião,
esclarecessem as dúvidas surgidas na última reunião quanto à obra de
saneamento básico no Município de Ferros. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho disse que convidou o Representante da Copasa para
prestar esclarecimentos quanto aos questionamentos que lhe foram feitos na
última reunião referente ao Projeto de Lei nº. 010/2018. O Sr. Wilson Milane Supervisor Regional da COPASA e o Sr. Flávio Teixeira, lotado na COPASA de
Ferros se colocaram a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. O Sr.
Wilson Milane - Supervisor Regional da COPASA informou que para ocorrer as
possíveis cobranças é necessário a criação e aprovação de projeto de lei que
regulamenta no âmbito municipal diretrizes para o fornecimento de água e
saneamento. Informou ainda que o contrato entre a Copasa e o Município de
Ferros está para ser renovado e para que isso ocorra se faz necessário a
aprovação da lei. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou como ficou a
situação dos convênios no âmbito municipal. O Sr. Wilson Milane informou que
para prestação de serviço se faz necessário à autorização da Agência Reguladora
de Água e Esgoto (ARSAE-MG) que fiscaliza todo o processo de prestação e
fornecimento. O Sr. Wilson Milane - Supervisor Regional da COPASA
informou que primeiro elabora o Plano de Diretrizes de Saneamento Básico e
Esgoto Municipal, posteriormente celebra a assinatura de convênios, e por fim se
firma contrato entre a COPASA e o Município onde serão estabelecidas as
normas e taxas. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou ao Prefeito
Municipal, quanto à presença da Sra. Rita de Cássia - Coordenadora do Plano de
Saneamento da época e da Secretária de Educação para esclarecer duvidas
quanto aos Projetos de Leis. O Prefeito solicitou ao Presidente que enviasse
ofício convidando as referidas senhoras. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO:
Uso da Tribuna pela Srta. Beatriz Ribeiro que informou sobre sua participação
nas ações de proteção ambiental de Ferros, como Vice-Presidente da ADDAF
(Associação de Defesa e Desenvolvimento Ambiental de Ferros). Alertou os
vereadores sobre a importância ambiental do rio Santo Antônio, e as ameaças
para o município pelos projetos de PCH planejados para este rio. Informou sobre
os serviços ambientais que estão sendo assegurados pelo rio Santo Antônio às
populações afetadas pela tragédia de Mariana, em especial o abastecimento
hídrico da população de Governador Valadares, em razão da qualidade da água e
vazão do rio Santo Antônio. A senhora Beatriz informou que estão previstos a
construção de 08 PCHs para o rio Santo Antônio, sendo 04 delas no município
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de Ferros. Disse ainda que dos 70 (setenta) quilômetros de rio Santo Antônio
existente no município de Ferros, apenas 8 (oito) quilômetros de rio restariam
caso as PCH fossem instaladas. Destacou que a ADDAF está conduzindo ações
para a proteção do rio Santo Antônio e para a mobilização de recursos para a
gestão ambiental de área protegida no município. A Presidente da ADDAF,
senhora Tereza Cristina Almeida Silveira, falou dos três processos de
licenciamento em andamento no momento, sendo que a PCH Ouro Fino, da
empresa Minas PCH, já solicitou outorga e a empresa Tazem está refazendo os
estudos do EIA RIMA da PCH Ferradura. Perguntou se a Câmara tem
conhecimento dos acordos feitos entre o MPE e as referidas empresas para a
continuidade dos licenciamentos, recebendo como resposta somente da PCH
Ferradura. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu a confecção de cartilha
com notas informativas quanto aos impactos no rio Santo Antônio. Sugeriu ainda
que fosse incluído no projeto que os governos Federal e Estadual paguem aos
municípios para preservar a biodiversidade, principalmente o rio Santo Antônio.
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, 11 de junho de
2018.

