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Ata da décima primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às quinze horas, no salão Dr.
Edésio Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, realizou-se a décima primeira reunião ordinária da primeira 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, 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. 086/2017 encaminhando o
Projeto de Lei nº. 005/2017, que “Estabelece Diretrizes Gerais para a
elaboração do Orçamento do Município para o Exercício de 2018 e dá outras
providências”. Ofício nº. 087/2017 solicitando a prorrogação do prazo para
resposta do Requerimento nº. 004/2017, pelo período de 30 dias, com esculpo no
art. 218, paragrafo 3º da Resolução nº. 311/2014, tendo em vista o acúmulo de
serviços advindos da gestão passada, bem como a falta de mão de obra uma vez
que estão trabalhando com o quadro de funcionários reduzido no setor de
Administração e Fazenda e Gabinete. O Plenário se manifestou favorável à
solicitação do Executivo. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício nº.
086/2017, da Sra. Betânia Lage da Silveira - Secretária Municipal de Educação,
solicitando a indicação de 02 (dois) membros desta Casa Legislativa, para
compor o Conselho Municipal de Educação de Ferros/MG, tendo em vista a
necessidade de reestruturação do referido conselho. Na oportunidade,
informando que os membros indicados farão parte da Comissão Organizadora do
Monitoramento do Plano Municipal de Educação. O Presidente da Câmara
Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicou os seguintes membros para
compor o Conselho Municipal de Educação de Ferros/MG: Vereador Carlos
Elísio de Oliveira e Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira solicitou cópia dos Ofícios nº. 86 e nº. 87 do Executivo
Municipal e Ofício nº. 86 da Secretária de Educação Sra. Betânia Lage da
Silveira. O Presidente da Câmara Vereador Jésus do Rosário dos Santos deferiu
o pedido. Convite do Presidente da Associação Mineira de Municípios, Sr.
Antônio Andrada, para participar da Cerimônia de abertura do 34º Congresso
Mineiro de Municípios, a realizar-se no dia 09 de maio de 2017, às 10:00 horas,
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no Expominas - Avenida Amazonas, 6020, Bairro Gameleira - Belo
Horizonte/MG. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
049/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de interceder junto à
CEMIG postulando a limpeza da rede de distribuição de energia elétrica das
localidades do “Calado e Alegre”, distrito de Borba Gato, neste Município. A
vegetação marginal está muito próxima da rede, podendo qualquer ventania
provocar a ruptura dos cabos, deixando toda uma população rural sem energia
elétrica. Indicação nº. 050/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se
fazer a limpeza marginal (“bateção”) da estrada de acesso ao distrito de Santa
Rita do Rio de Peixe, mais precisamente nas proximidades da igreja São Geraldo
e da “Venda do Júlio”. Indicação nº. 051/2017, de autoria do Vereador Moacir
Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de
reforma de uma Ponte de madeira, mais conhecida por “ponte da barra”, na
estrada que interliga a localidade da Cachoeira do Tenente ao Município de
Joanésia. A ponte está em péssimo estado de conservação, conforme se pode ver
pelas fotografias em anexo. Já houve vários acidentes no local, inclusive com
vitimas fatais. Indicação nº. 052/2017, de autoria do Vereador Ricardo Soares
de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de se fazer
reparos na tampa do bueiro situada à Rua Milton Campos, em frente ao Banco
Bradesco, na sede deste Município. Já houve caso de pedestres se acidentarem
no local. Moção nº. 009/2017, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo e
demais Vereadores, de Pesar pelo falecimento do Sr. Djalma José Dias, ocorrido
no dia 15 de abril de 2017. Ele era produtor rural, com imóvel na localidade do
Mendonça na sede deste Município. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
parabenizou pela iniciativa da Moção, alegando que não tinha nada contra o
falecido Djalma, relatando que o mesmo era afilhado de sua mãe. Na
oportunidade, solicitou a inclusão de seu nome na autoria da referida Moção.
Moção nº. 010/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de
Aplauso aos Srs. José das Graças Magalhães, mais conhecido por “Zelô” e Eney
Jose da Costa (Ney) pela realização da tradicional festividade de Judas, na
comunidade do Aquenta-Sol e Lanchonete, zona rural do Município de Ferros.
Moção nº. 011/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, de Pesar pelo falecimento do Sra. Ruth Neto, ocorrido no dia 20 de abril de
2017. Ela era esposa do Pastor da Igreja Gileade, Sr. Pedro Soares Neto. Moção
nº. 012/2017, de autoria desta Casa Legislativa, de Repúdio à proposta de
Emenda Constitucional (PEC 287), apresentada pelo Presidente Michel Temer,
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mais conhecida por “Reforma da Previdência”, que ensejará além do desmonte
da Seguridade Social, o empobrecimento dos Municípios, o aumento do êxodo
rural e a favelização dos grandes centros urbanos, uma vez que esta renda
familiar é o grande fomentador da economia de mais de 3000 (três mil)
Municípios no país. II- SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA: Leitura do
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final à
Emenda Modificativa ao Projeto Resolução nº. 004/2017, “Modifica a redação
do Art.3º do Projeto de Resolução 004/2017 que dispõe sobre a constituição de
Comissão Especial para acompanhamento de instalação de Pequenas Centrais
Hidrelétricas, Mineração, sustentabilidade e Proteção do Rio Santo Antônio,
Município de Ferros”. Turno Único de Discussão e votação: Emenda
Modificativa ao Projeto Resolução nº. 004/2017, “Modifica a redação do Art.3º
do Projeto de Resolução 004/2017 que dispõe sobre a constituição de Comissão
Especial para acompanhamento de instalação de Pequenas Centrais
Hidrelétricas, Mineração, sustentabilidade e Proteção do Rio Santo Antônio,
Município de Ferros”, sendo aprovado por unanimidade. Moção nº. 009/2017,
de Pesar pelo falecimento do Sr. Djalma José Dias, ocorrido no dia 15 de abril
de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº. 010/2017, de Aplauso aos Srs.
José das Graças Magalhães, mais conhecido por “Zelô” e Eney José da Costa
(Ney) pela realização da tradicional festividade de Judas, na comunidade do
Aquenta-Sol e Lanchonete, zona rural do Município de Ferros, aprovada por
unanimidade. Moção nº. 011/2017, de Pesar pelo falecimento do Sra. Ruth Neto,
ocorrido no dia 20 de abril de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº.
012/2017, de Repúdio de autoria do Legislativo Municipal, à proposta de
Emenda Constitucional (PEC 287), apresentada pelo Presidente Michel Temer,
mais conhecida por “Reforma da Previdência”, que ensejará além do desmonte
da Seguridade Social, o empobrecimento dos Municípios, o aumento do êxodo
rural e a favelização dos grandes centros urbanos, uma vez que esta renda
familiar é o grande fomentador da economia de mais de 3000 (três mil)
Municípios no país, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira parabenizou pela iniciativa da Moção acima mencionada, e comentou
que o Governo Federal agendou para próxima quarta-feira (26/04/2017), 03
(três) sessões para votação do Projeto de Reforma da Previdência. Na
oportunidade, informou que no dia 28 de abril de 2017, haverá paralização nas
escolas, repartições e comércios. E convidou os Vereadores para participarem da
referida manifestação por se tratar de um assunto de extrema importância para
todos os cidadãos do País. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário
dos Santos, consultou o Plenário quanto à realização da próxima reunião
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ordinária e ficou decidido que será realizada no dia 08 de maio de 2017, devido
ao feriado do dia 1º de maio (Dia do Trabalhador). 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, 24 de abril de 2017.

