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Ata da trigésima sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos doze 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 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,
Fernando Moacir Pereira da Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias,
Ricardo Soares de Melo. O Vereador Tiago Dias Vieira ausentou-se. 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
do Executivo: Ofício nº. 288/2018, em atenção ao Requerimento nº. 012/2018,
informando que o Município de Ferros não possui nenhum contrato em vigor
com a Companhia de Saneamento do estado de Minas Gerais, visto que estão em
fase de negociação. E que no momento existe um Convênio celebrado entre o
Município e a COPASA/MG. Ofício nº. 289/2018, em atenção ao Requerimento
nº. 011/2018, informando que o Município de Ferros arrecadou o montante de
R$ 2.049.583,74 (dois milhões, quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três
reais e setenta e quatro centavos) pelo FUNDEB e pagou R$106.738,43 (cento e
seis mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) referente a
restos a pagar de 2016 e R$2.071.356,47 (dois milhões, setenta e hum mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) referente as
despesas de 2017. Informando ainda, que no período de janeiro a julho de 2018 o
Município arrecadou R$ 958.171,55 (novecentos e cinquenta e oito mil, cento e
setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e pagou R$ 926.727,18
(novecentos e vinte seis mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos).
Na oportunidade, esclarecendo que no mês de julho de 2018 foi necessária a
complementação de R$34.987,99 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete
reais e noventa e nove centavos), com recursos ordinários. No mês de agosto o
montante arrecadado no FUNDEB pelo Município até o dia 20 (vinte) foi de R$
49.102,64 (quarenta e nove mil, cento e dois reais e sessenta e quatro centavos),
a despesa com folha de pagamento foi de R$ 155.306,54 (cento e cinquenta e
cinco mil, trezentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e o Município
teve que complementar o total de R$ 71.765,01(setenta e um mil, setecentos e
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sessenta e cinco mil e um centavo) com recursos próprios, a fim de conseguir
realizar o pagamento dos servidores da Educação. Ofício nº. 290/2018, em
atenção ao Requerimento nº. 013/2018, informando que os veículos novos
adquiridos no ano de 2018, através de Emendas Parlamentares e doações são os
seguintes: GM-SPIN-Placa QOP5510 - doada através de Termo de Doação nº.
1842/2018 da Secretaria de Estado de Governo; Ambulância Ducato Marimar Placa: QOS3362 - doada através de Emenda Parlamentar do Deputado Estadual
Tito Torres - Termo de Doação nº. 1842/2018; e Ambulância Fiorino - Placa:
QPJ1678 - Adquirida com Recurso Extraordinário do Ministério da Saúde, no
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) através de indicação do Deputado
Federal Rodrigo de Castro. Ofício nº. 292/2018, em atenção ao Requerimento nº.
004/2017, encaminhando a Relação Analítica de Pagamentos, por data, referente
ao mês de setembro de 2018. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício
nº. 3336/2018-DCP/SP/SUBSEAM/SEGOV, da Sra. Juliana Alves Ferreira
Freitas - Diretora da Superintendência de Projetos - Secretaria de Estado de
Governo, informando a celebração do Convênio nº. 1491000271/2016, entre o
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, por
intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais e o Município de Ferros, a
saber: Objeto do Convênio: Pavimentação de 1.569,60m² em alvenaria
poliédrica e execução de 779,80ml de meio-fio com sarjeta, moldado com
extrusora, na Rua Presidente Vargas - Distrito de Cubas; Data de Publicação:
09/06/2016; Vigência do Convênio: 1095 (mil e noventa e cinco) dias; Valor do
Repasse: R$ 100.000,00 (cem mil reais); Valor da Contrapartida R$ 10.977,39
(dez mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos); Valor do
Convênio: R$ 110.977,39 (cento e dez mil, novecentos e setenta e sete reais e
trinta e nove centavos). 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores:
Requerimento nº. 017/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo,
requerendo, ao Presidente da Câmara, que a Gerente do Banco do Brasil seja
convidada a comparecer a uma Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Ferros, para prestar maiores esclarecimentos dentre outros assuntos quanto a
redução do horário de funcionamento, bem como o atendimento rotineiro da
Agência. Indicação nº. 162/2018, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de interceder junto à
CEMIG visando promover a “separação da rede”, na entrada da sede do distrito
de Esmeraldas. A rede de distribuição de energia que provêm da “Barra da Pedra
Branca”, com destino ao “Sossego”, está interligada também à rede da
localidade da “Pedra Branca”. A localidade da “Pedra Banca” não possui
nenhum morador fixo. Não é justo que qualquer pane na rede desta localidade
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alcance também os moradores do “Sossego”. Indicação nº. 163/2018, de autoria
do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de instalar um quebra-molas na estrada principal de acesso aos
distritos de Sete Cachoeiras e Santo Antônio, mais precisamente em frente à
moradia do Sr. Joaquim Ribeiro Alves (Joaquim do Ziziu), na localidade da
Montanha. Os motoristas e motociclistas estão passando em alta velocidade,
matando as galinhas do Sr. Joaquim e o que é pior, furtando-as. Moção nº.
034/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de
Pesar pelo falecimento da Sra. Conceição Teixeira de Almeida Ferris, ocorrido
no dia 07 de Novembro de 2018. Ela residia no bairro Sentinela, sede deste
Munícipio. Moção nº. 035/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento da Sra. Luzia Maria da Silva,
ocorrido no dia 09 de Novembro de 2018. Moção nº. 036/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento do
Sr. Irameu Anísio de Faria, mais conhecido por “Sr. Duca”, ocorrido no dia 11
de Novembro de 2018. Moção nº. 037/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, de Aplauso ao “Terço dos Homens”, pela celebração
do seu 6º Aniversário, comemorado no dia 11 de novembro de 2018. É louvável
o trabalho deste grupo religioso na evangelização dos discípulos, com
ramificações inclusive pela zona rural do Município. ORDEM DO DIA:
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final à
Proposta de Emenda Revisional nº. 001/2018 à Lei Orgânica do Município de
Ferros. Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº.
014/2018, “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício
de 2019”. 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.
015/2018, “Autoriza Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e
Auxílios Financeiros, no Exercício de 2019, às Organizações da Sociedade Civil
que especifica”. Turno único de Discussão e Votação: Requerimento nº.
017/2018, requerendo, ao Presidente da Câmara, que a Gerente do Banco do
Brasil seja convidada a comparecer a uma Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Ferros, para prestar maiores esclarecimentos dentre outros assuntos
quanto à redução do horário de funcionamento, bem como o atendimento
rotineiro da Agência, aprovado por unanimidade. Moção nº. 034/2018, de Pesar
pelo falecimento da Sra. Conceição Teixeira de Almeida Ferris, ocorrido no dia
07 de novembro de 2018, aprovada por unanimidade. Moção nº. 035/2018, de
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Pesar pelo falecimento da Sra. Luzia Maria da Silva, ocorrido no dia 09 de
Novembro de 2018, aprovada por unanimidade. Moção nº. 036/2018, de Pesar
pelo falecimento do Sr. Irameu Anísio de Faria, mais conhecido por “Sr. Duca”,
ocorrido no dia 11 de Novembro de 2018, aprovada por unanimidade. Moção nº.
037/2018, de Aplauso ao “Terço dos Homens”, pela celebração do seu 6º
Aniversário, comemorado no dia 11 de novembro de 2018, aprovada por
unanimidade. 1º Turno de Discussão e Votação: Proposta de Emenda
Revisional nº. 001/2018 à Lei Orgânica do Município de Ferros, aprovada por
unanimidade. 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 Carlos Elísio de
Oliveira comentou sobre a diminuição do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) de 0.8 (zero ponto oito) para 0.6 (zero ponto seis), ocasionando uma
perda de mais de dois milhões e meio ao Município de Ferros. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira disse que nas informações prestadas pelo Prefeito
Municipal em atenção ao Requerimento nº. 013/2018, não consta a autoria da
Emenda Parlamentar que é do Deputado Estadual - Leonídio Bouças referente à
doação da GM-SPIN Placa QOP5510 e não foi encaminhado documento que
comprove a indicação do Deputado Federal Rodrigo de Castro, com relação a
aquisição de ambulância Fiorino - Placa: QPJ1678. Disse ainda que faltou
prestar informações quanto à aquisição de 04 (quatro) veículos Fiat Mobi. Na
oportunidade, solicitou ao Presidente da Câmara que encaminhe ofício ao
Executivo Municipal solicitando tais informações, bem como relação analítica
de pagamentos. Com relação à resposta ao Requerimento nº. 012/2018, o
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que o Convênio existente entre o
Município e a COPASA, obriga o Município de Ferros a executar os serviços de
recuperação dos calçamentos, devido à manutenção realizada pela COPASA. Na
oportunidade, o Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre o transporte
disponibilizado aos alunos para a realização da prova do Enem em Itabira/MG,
onde foi cobrado o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) de cada aluno para as duas
etapas, e, alguns alunos reclamaram que foram sentados no corredor e na escada
do ônibus próximo a porta, devido ao excesso de alunos. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira disse que os alunos haviam reclamado da situação junto à
Prefeitura, com intuito de solucionar o problema ocorrido na primeira etapa, mas
não foi resolvido e a situação se repetiu na segunda etapa. O mesmo ressaltou
que isso não pode acontecer, alegando que é um descaso com a educação do
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Município. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira solicitou ao Presidente que
verifique a possibilidade de melhorar o sistema de áudio e vídeo das reuniões da
Câmara Municipal de Ferros. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
disse que desde o ano passado vem solicitando providências do Presidente da
Câmara com relação às melhorias no sistema de áudio e vídeo. 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, 12 de novembro de 2018.

