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Ata da décima sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dezoito 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 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, 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. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura dos Expedientes do Executivo: Ofício nº.
148/2018 encaminhando a Relação Analítica de Pagamentos referente aos meses
de março e abril de 2018, conforme Requerimento 004/2017. Ofício nº.
151/2018 encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 006/2018, que
“Dispõe sobre a Alteração da Lista Anexa à Lei Complementar nº. 10 de 23 de
dezembro de 2003 e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido
Ofício. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 087/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de se fazer o “patrolamento” da estrada de acesso à
localidade do “Dilúvio”, na sede deste Município. A estrada esburacada está
dificultando inclusive a passagem do veiculo escolar. Indicação nº. 088/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de se refazer o quebra-molas construído na Pça Major
Camilo de Lélis, em frente ao “bar do Pedro do Chiquito”, na sede deste
Município. Indicação nº. 089/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir
Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
reforma de uma Ponte de madeira, na estrada que interliga Cubas à Cachoeira do
Tenente, mais precisamente em frente à moradia do ex-Vereador Jésus Alves de
Araújo. Indicação nº. 090/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira
da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reforma de
uma Ponte de madeira, à margem da estrada que interliga Esmeraldas a Cubas,
mais precisamente na localidade denominada “Bom Jardim” (saída de
Esmeraldas). Indicação nº. 091/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir
Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
reforma e ampliação de um mata-burro, na estrada municipal que interliga
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Esmeraldas a Cubas, mais precisamente em frente ao imóvel rural pertencente ao
“Pedro do Minguinho”. ORDEM DO DIA: 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. 009/2018, que “Dispõe sobre a criação
do Fundo Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do
FUNDEB e dá outras providências”. 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. 010/2018, que “Dispõe sobre a alteração da Lei
nº. 602, de 20 de Dezembro de 2016, que Institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Ferros - PMSB e dá outras providências”.
Em atenção ao convite do Presidente da Câmara - Sr. Jésus do Rosário dos
Santos, esteve presente a reunião a Secretária Municipal de Educação - Sra.
Betânia Lage da Silveira, com intuito de prestar esclarecimento sobre o Projeto
de Lei nº. 009/2018, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para a
Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB e dá outras providências”.
A Sra. Betânia Lage da Silveira - Secretária Municipal de Educação esclareceu
que o Município de Ferros não tem um fundo de recursos próprio para a
educação e com a publicação da Portaria Conjunta nº. 02/2018 se faz necessário
à criação de CNPJ para a área da Educação, para que os recursos da educação
sejam creditados diretamente na conta, para evitar vinculação dos recursos do
Município, e principalmente em caso de possíveis bloqueios judiciais de contas.
O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou à Secretária de Educação, Sra.
Betânia Lage da Silveira sobre o prazo final para instituição do Fundo. A Sra.
Betânia informou que até o dia 27 de julho de 2018 todas as Secretarias
Municipais deverão estar com o CNPJ ativo e com as contas abertas para
recolhimentos de verbas da educação, bem como o Fundo Municipal de
Educação ativo. 2º 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. 1º Turno de Discussão e
Votação: Projeto de Lei nº. 009/2018, que “Dispõe sobre a criação do Fundo
Municipal para a Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB e dá
outras providências”, aprovado por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira solicitou o adiamento da discussão e votação do Projeto de Lei nº.
010/2018, que “Dispõe sobre a alteração da Lei nº. 602, de 20 de Dezembro de
2016, que Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
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Ferros - PMSB e dá outras providências”, tendo em vista que a Sra. Rita de
Cássia Leite Ribeiro Quintão - Arquiteta da Prefeitura Municipal de Ferros, não
compareceu à reunião para prestar os devidos esclarecimentos. O Plenário
acatou o pedido. Aproveitando a presença da Secretária de Educação, o
Vereador Carlos Elísio de Oliveira perguntou qual o limite atual de gasto com
pessoal da Educação. A Secretária informou que o limite atual de gasto com
folha de pagamento é de 69% (sessenta e nove por cento). O Vereador Tiago
Dias Vieira perguntou a Secretária Municipal de Educação se as aulas irão se
restabelecer amanhã, tendo em vista à paralisação nas escolas Municipais e
Estaduais ocorrida nesta data. A Sra. Betânia Lage da Silveira informou que no
âmbito Municipal haverá aula normalmente amanhã, quanto ao Estadual à
referida senhora disse que não tem conhecimento. A Srta. Tereza Cristina de
Almeida Silveira - Diretora do CESEC informou que as escolas estaduais
continuarão com a paralisação. Esteve presente a reunião o Diretor da Tazem
Participações S.A. - Dennis Sunega para apresentação do projeto da Pequena
Central Hidrelétrica Ferradura - (PCH Ferradura). Os vereadores solicitaram que
fosse apresentado também o Projeto da PCH Sete Cachoeiras em conjunto com a
PCH Ferradura. Diante disso, será agendada uma nova reunião para apresentação
dos projetos. 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, 18
de junho de 2018.

