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Ata da décima quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa
da Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 quarta 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 Dias, 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 do Expediente do Executivo: Ofício nº. 119/2017
encaminhando as planilhas: Tabela I demonstrativo, Demonstrativo II,
Tabela 3 Demonstrativo III, para alteração junto ao Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Na oportunidade, ressaltando que as
planilhas encaminhadas juntamente com o referido Projeto de Lei
(LDO/2018) estão com erros de digitação, o que se faz necessário a
alteração das mesmas pelas planilhas ora encaminhadas. Ofício nº.
121/2017 encaminhando cópia do ofício enviado pela CEMIG,
contendo informações a respeito da qualidade da energia fornecida em
nosso Município. Ofício nº. 122/2017 encaminhando o Projeto de Lei
nº. 007/2017, “Altera a Lei Municipal nº. 505, de 13 de março de
2012 e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido
Ofício. O Executivo solicitou urgência na apreciação do Projeto de Lei
acima mencionado O Vereador Carlos Elísio pediu a retirada de
urgência do Projeto de Lei nº. 007/2017, alegando que existe um erro
no artigo 2º do referido projeto. O Pedido de Urgência foi rejeitado
pelo Plenário. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicado
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Nº. CM039001/2017 do Ministério da Educação informando as
liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no
valor de R$12.647,50 (doze mil seiscentos e quarenta e sete reais e
cinquenta centavo), para a Prefeitura Municipal de Ferros - Programa
QUOTA, parcela 003 - data de emissão 12/04/2017. Comunicados Nº.
CM039002/2017, Nº. CM039003/2017 e Nº. CM 039004/2017 do
Ministério da Educação informando as liberações de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para o Caixa Escolar
“Leopoldina Barros Drumond” - Programa PDDE Qualidade, parcela
001 - data de emissão 19/04/2017; R$13.200,00 (treze mil e duzentos
reais) para o Caixa Escolar “Maria do Carmo Soares Campos” Programa PDDE Qualidade, parcela 001 - data de emissão
19/04/2017; e R$18.000,00 (dezoito mil reais) para o Caixa Escolar
“Professora Maria José da Silveira” - Programa PDDE Qualidade,
parcela 001 - data de emissão 19/04/2017. CTGLB/250/2017 - Carta
do Gabinete do Deputado Leonídio Bouças, comunicando que o
Governador Fernando Pimentel, atendendo aos inúmeros apelos da
população e dos parlamentares desta Casa, promoveu um reforço de
Segurança Pública, incorporando mais de 1800 soldados destinados ao
policiamento ostensivo no interior de Minas Gerais. E o Município de
Ferros foi contemplado com o aumento de mais 2 (dois) soldados, com
o que o enfrentamento e combate da interiorização dos crimes se
tornará mais eficaz. Ofício MPC-MG/MPMG-PROEDUC nº.
576/2017 do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais
e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da
Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação - PROEDUC, no
desempenho das suas funções de defesa da ordem jurídica e de tutela
dos interesses sociais, encaminhando cópia do Ofício enviado ao
Prefeito Municipal versando sobre o dever do Poder Executivo
Municipal de prever os recursos necessários em seu respectivo Projeto
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de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Projeto de Lei Orçamentária
Anual para o ano de 2018, bem como no Projeto do Plano Plurianual
que vigerá por 04 (quatro) anos (2018/2021), para assegurar os
objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Educação (PNE - Lei
Federal nº. 13.005/2014) e no Plano Municipal de Educação (PME),
especialmente no que diz respeito às metas 1,9 e 18 do PNE. Convite
para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Ferros/MG,
que será realizada no dia 27 de maio de 2017, a partir das 08:00horas,
no Centro Cultural “Roberto Drummond”, com o Tema Central:
“Saúde da Mulher”, Eixos Temáticos: “Saúde da Mulher, Avanços e
Desafios” e “Vigilância em Saúde, Pontos Críticos”. 3) - Leitura do
Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 066/2017, de autoria do
Vereador José Eder Rodrigues Duarte, renovando a Indicação nº.
002/2017, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de proceder
a reforma de uma Ponte de madeira, na estrada principal de acesso ao
distrito de Sete Cachoeiras, mais precisamente em frente à fazenda do
Sr. Juvenil Rodrigues Anício, mais conhecido por “Ní”. A cada dia
que passa aumenta as dificuldades para transposição da Ponte, só
restando brevemente a sua completa interdição. Indicação nº.
067/2017, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de promover a
sinalização das principais estradas municipais que cortam o
Município. Há inúmeros casos de visitantes que se perdem dentro do
Município e invariavelmente colocam a culpa no Prefeito. A
sinalização das estradas e caminhos do Município esta expressamente
prevista no Art. 183, § 4º da Lei Orgânica Municipal. Indicação nº.
068/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
interceder junto ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem
do Estado de Minas Gerais (DEER/MG) postulando a colocação de
um RADAR (redutor velocidade) na BR 120, no entroncamento da
rodovia asfaltada com a estrada municipal da “Cutia”, mais
precisamente na localidade da Barraca. Segundo informações dos
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moradores, naquele local e imediações, ocorreram ao longo dos
últimos anos nada menos que vinte mortes. Indicação nº. 069/2017, de
autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de colocar cascalho em algumas
vias públicas da sede do distrito de Esmeraldas, neste Município.
Iniciando pela Rua Joana Francisca de Jesus que está praticamente
intransitável (cheia de buracos), enquanto espera pelo calçamento
definitivo. E ainda, pela Rua Maria Felício até alcançar a Rua Santa
Juliana, todas no bairro Canedo. Indicação nº. 070/2017, de autoria do
Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de se fazer o “patrolamento” da Rua César
Clemente de Almeida, situada no bairro Miranda, na sede do distrito
de Esmeraldas. Indicação nº. 071/2017, de autoria do Vereador Moacir
Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
se fazer uma parceria com a APAE/FERROS para que inúmeros
pacientes no Município possam receber atendimento especializado,
notadamente na área de psiquiatria, e sem que necessitem sair do
Município. Atualmente estes atendimentos estão sendo feitos fora do
Município, custeados pelos cofres municipais. Objetiva-se em última
análise celeridade e comodidade para os pacientes e economia para o
Município. 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 Complementar nº.
002/2017, “Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº. 23, de
10 de Fevereiro de 2009 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 nº. 006/2017, “Autoriza Reajuste dos Vencimentos dos
Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo e dá outras
providências”. Turno Único de Discussão e votação: Projeto de Lei
Complementar nº. 002/2017, “Dispõe sobre a alteração da Lei
Complementar nº. 23, de 10 de Fevereiro de 2009 e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade em regime de urgência.
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Projeto de Lei nº. 006/2017, “Autoriza Reajuste dos Vencimentos dos
Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade em regime de urgência.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Uso da Tribuna pela Sra. Olívia
de Carvalho Bretas que se manifestou sobre o Brechó. A Sra. Olívia
de Carvalho Bretas questionou quanto à ordem das perguntas, tendo
em vista que após a sua fala na Tribuna Livre do Cidadão na reunião
anterior, o Vereador Carlos Elísio de Oliveira realizou comentários
sem que a mesma pudesse se manifestar quanto ao comentário do
referido Vereador, sendo que se referia ao seu pronunciamento. A
referida senhora questionou ao Presidente da Câmara, se a mesma
poderia permanecer na tribuna caso houvesse comentários por parte
dos Vereadores quanto a sua fala. O Presidente da Câmara disse que a
referida senhora poderia permanecer na tribuna até o termino dos
comentários dos Vereadores sobre o assunto em questão. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira reafirmou o que foi dito por ele na reunião
anterior. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira pediu ao Vereador
Tiago Dias Vieira - Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tributação e ao Vereador Geraldo Andrade da Silva - Presidente da
Comissão de Educação, Obras, Bens e Serviços Públicos da Câmara
Municipal de Ferros, para se reunirem com o Poder Executivo,
visando discutir sobre o Ofício nº. 576/2017 do Ministério Público de
Contas do Estado de Minas Gerais - MPMG e Ministério Público do
Estado Minas Gerais. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
parabenizou os funcionários públicos do Município de Ferros,
presentes à reunião e confirmou que os direitos dos servidores e
progressão na carreira devem ser respeitados, relatando que sempre vai
apoiar os Servidores e que o mesmo juntamente com os demais
colegas Vereadores irá cobrar do Poder Executivo Municipal o
Requerimento e a indicação apresentados na última reunião ordinária,
quanto à possibilidade de aumento de todos os níveis dos Servidores
Públicos, se colocando a disposição de todos. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira solicitou ao Vereador Tiago Dias Vieira - Presidente
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da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que
verificasse a Mensagem do Projeto de Lei nº. 007/2017, pois a mesma
alega que não precisa apresentação de impacto orçamentáriofinanceiro de folha de pagamento, mas existe uma emenda a Lei
Orgânica que prevê a apresentação do referido impacto indiferente do
aumento. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou sobre a
interrupção do Transporte Escolar da localidade do Caburé no distrito
de Santo Antônio da Fortaleza, alegando que foi procurado por uma
pessoa pedindo ajuda. Na oportunidade perguntou ao Vereador Tiago
Dias Vieira se o mesmo tem conhecimento sobre caso. O Vereador
Tiago Dias Vieira disse que tem conhecimento do fato, e que o
Veículo não estava rodando devido às últimas chuvas. E informou que
na estrada tem um curral que inviabiliza ainda mais o tráfego de
veículos durante o período chuvoso. O referido Vereador disse que já
havia procurado o Prefeito Municipal para estudar a melhor forma de
solucionar o problema, ressaltando que se trata de um problema
enfrentado desde que a prefeitura implantou o transporte na região,
pois quando chove a estrada fica intransitável devido o excesso de
esterco no local. O Vereador Moacir Pereira da Costa, parabenizou o
Prefeito Municipal pela mudança de escritório do IMA para próximo
da Cooperativa Agropecuária de Ferros, alegando que a mudança de
endereço facilitará muito para os Produtores. Na oportunidade,
agradeceu a presença dos populares e solicitou que os mesmos
participem mais e que convidem os seus vizinhos. Esteve presente à
reunião, o Subtenente Cláudio José de Sousa que pediu a palavra para
agradecer o apoio da Câmara Municipal para com a Polícia Militar de
Ferros. Agradeceu ainda, a Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias pela homenagem e reconhecimentos aos Militares. Na
oportunidade, informou que a Polícia Militar está se esforçando para
conter a criminalidade no Município. E que a Polícia de Ferros
recebeu 05 (cinco) novos militares, mas perderam 04 (quatro) efetivos.
E que ao final do ano existe a possibilidade de perder mais 02 (dois)
militares que irão se reformar, alegando que a Polícia Militar de Ferros
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continua com déficit de militares. 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, 22 de maio de
2017.

