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Ata da trigésima nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos três dias do mês de dezembro de 2018, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho sob a presidência do Vereador Geraldo Andrade da Silva,
Vice-Presidente, realizou-se a trigésima nona 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:
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 e Tiago Dias
Vieira. O Vereador Jésus do Rosário dos Santos ausentou-se. Prosseguiu-se
com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do
Executivo: Ofício nº. 316/2018, em atenção ao Requerimento nº. 015/2018,
encaminhando a relação completa de todos os beneficiários de doações
concedidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no período
de janeiro a setembro de 2018. Ofício nº. 317/2018 esclarecendo que os
Municípios têm sofrido sérios problemas financeiros devido ao confisco de
verbas constitucionais pelo Governo de Minas. E diante disso, estão sendo
obrigados a tomar medidas drásticas, como suspensão de serviços de transportes
e de obras tanto na manutenção quanto na execução dos serviços públicos.
Esclarecendo ainda, que não está sendo fácil, mas está lutando com muita
dedicação e empenho para conseguir manter a prestação de atendimentos
essenciais à saúde da população. Na oportunidade, ressaltando que o país
enfrenta uma crise de desemprego, e que infelizmente, o Município de Ferros
está contribuindo com o aumento deste índice, já que está demitindo e
exonerando servidores para contenção de gastos, completando o triste
quantitativo de 41 demissões, afetando de forma negativa a atual gestão,
principalmente na qualidade da prestação dos serviços públicos, como também
na economia do Município. Por fim, solicitando apoio, empenho e parceira de
todos no sentindo de amenizar os sentimentos e anseios da população. 2) Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício Circular nº. 052/2018 - GSANEV,
do Senador Aécio Neves, comunicando que no dia 09 de novembro de 2018,
foram liberados recursos na ordem de R$ 158.400,00 (cento e cinquenta mil e
quatrocentos reais), indicados para o custeio da saúde do Município de Ferros.
Ofício ADDAF nº. 38/2018, da Srta. Tereza Cristina de Almeida Silveira,
encaminhando o Projeto de Lei de Iniciativa Popular para a Criação do Refúgio
de Vida Silvestre Municipal do Rio Santo Antônio no Município de Ferros/MG.
A documentação é composta pelas seguintes peças: 1 - Minuta do Projeto de Lei
de Iniciativa Popular para a criação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio santo
Antônio no Município de Ferros/MG; 2 - Formulário da Iniciativa Popular de
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Lei subscritos por 5% (cinco por cento) do eleitorado apurado nas eleições
municipais de 2016; 3 - Estudo Técnico com subsídios para a definição de
objetivos, categoria e limites geográficos de Refúgio de Vida Silvestre
Municipal do Rio Santo Antônio; 4 - Memória da Consulta Pública para a
criação do Refúgio de Vida Silvestre Municipal do Rio Santo Antônio, realizada
em 26 de julho de 2018, no Centro Cultural “Roberto Drummond”. Na
oportunidade, se colocando à disposição para auxiliar com informações e todos
os esclarecimentos que se fizerem necessários para a adequada análise e
encaminhamento do Projeto de Lei de Iniciativa Popular pelos Vereadores. E
agradecendo a atenção e apoio dedicados pela Câmara Municipal à proteção e
desenvolvimento social e ambiental de Ferros. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Moção nº. 039/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, de Aplauso ao “Terço dos Homens” da localidade “Xavier”,
pela celebração do seu 3º Aniversario, no dia 25 de novembro de 2018. Nesta
celebração houve missa, oração e farto almoço para todos os participantes.
ORDEM DO DIA: Turno Único de Discussão e Votação: Moção nº.
039/2018, de Aplauso ao “Terço dos Homens” da localidade “Xavier”, pela
celebração do seu 3º Aniversário, no dia 25 de novembro de 2018, aprovado por
unanimidade. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Inscrição nº. 01: Tereza
Cristina de Almeida Silveira - Assunto: Criação do Refúgio Municipal de Vida
Silvestre; A Sra. Tereza Cristina de Almeida Silveira disse que protocolou nesta
Casa Legislativa no dia 30 de novembro de 2018, o Projeto de Lei de Iniciativa
Popular para Criação de Refúgio Municipal de Vida Silvestre no rio Santo
Antônio, e como os vereadores não tiveram tempo hábil para analisar os
documentos que compõem o Projeto (Estudo Técnico, Memória de Consulta
Pública e Minuta de Projeto de Lei), se colocou a disposição dos Vereadores
para esclarecimentos sempre que solicitada. A Sra. Tereza Cristina destacou a
relevância do Projeto, tendo em vista a importância do rio Santo Antônio,
comprovada no indeferimento dos Projetos de PCH’s previstas para o município
de Ferros (Ouro Fino, Ferradura e Sete Cachoeiras) pela Superintendência de
Projetos Prioritários do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Oficial no
dia 18 de setembro de 2018. Falou ainda, das barragens existentes na bacia do
rio Santo Antônio a montante do Município de Ferros, colocando em risco a
população ferrense, a exemplo do que aconteceu no município de Mariana, em
05 de novembro de 2015. Na ocasião sugeriu aos Vereadores que acionem o
Ministério Público, para verificar a real situação de segurança das barragens
acima de Ferros, especialmente as relacionadas ao Projeto Minas Rio, da
empresa Anglo American. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que esta
Casa Legislativa tem grande preocupação com relação aos empreendimentos no
rio Santo Antônio, que inclusive naquela oportunidade participou da Comissão e
acompanhou os procedimentos quanto ao licenciamento das PCH’s e da
Mineração junto a SUPRAM. Disse ainda que da mesma forma que foi colocada
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pela Sra. Tereza Cristina, tem grande preocupação com os possíveis
desdobramentos dos empreendimentos no rio Santo Antônio e principalmente na
cidade de Conceição do Mato Dentro, pois quando participou das reuniões das
barragens, os órgãos ambientais não reconheceram que o município de Ferros
seria afetado com a barragem de Conceição do Mato Dentro. Na oportunidade, o
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que tem que averiguar a legalidade
do Projeto de Lei de Iniciativa Popular, e posteriormente fazer um estudo
minucioso com Assessoria Técnica para maior suporte na decisão dos
Vereadores. 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, 03 de dezembro de 2018.

