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Ata da décima sétima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos doze dias do mês de junho 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 sétima 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. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
146/2017 encaminhando cópia dos ofícios nº. 060/2017 de 22 de março de 2017
e CT-LLLB#A CO-01267/2017 de 24 de maio de 2017, contendo assunto de
interesse desta Casa Legislativa, notadamente sobre as instalações das torres nos
distritos de Santo Antônio da Fortaleza e Sete Cachoeiras no Município de
Ferros/MG. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicado Nº.
CM063909/2017 do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 738,40 (setecentos e trinta e oito
reais e quarenta centavos), para o Programa Mais Educação - Fundamental. 3) Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 010/2017, de autoria
do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo a interseção Prefeito
Municipal junto ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do
Estado de Minas Gerais (DEER/MG), postulando a melhoria das condições de
acesso no entroncamento da BR 120 com a estrada municipal da Cutia, mais
precisamente na localidade da “Barraca”, margem esquerda do Rio Tanque. Já
ocorreram inúmeros acidentes no local, alguns dos quais fatais, sem contar que
diariamente veículos escolares do Município passam pelo local. Indicação nº.
079/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal a necessidade urgente de renovar o Convênio com a 52ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (Itabira/MG) para prestar serviços
aos carentes da Comarca de Ferros. Já se passaram quase seis meses da atual
administração municipal e os carentes estão inteiramente desassistidos. E não é
por falta de verba eis que a Lei de Subvenções reserva uma dotação
orçamentaria especificamente para a Defensoria Pública Municipal. A ausência
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de defensor público é mais um ingrediente que pode ser usado para o
fechamento da Comarca e com a concorrência implícita do Executivo Municipal.
Indicação nº. 080/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade de reforma dos bancos de
madeira, situados na Praça Monsenhor Alípio, na sede deste Município. Na
mesma oportunidade verificar a possibilidade de instalação de outros novos
bancos, de forma a aumentar o conforto dos usuários. Indicação nº. 081/2017, de
autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao
Prefeito Municipal a necessidade se fazer a elevação do muro de arrimo, situado
em frente à moradia da Sra. Tita, na Rua Zoroastro de Carvalho, na sede deste
Município. Ocorre que as águas pluviais que passaram pelo muro de arrimo,
durante a última temporada de chuva, causaram o surgimento de um enorme
buraco no lote da referida Senhora chegando a comprometer a estrutura da
moradia. Indicação nº. 082/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade de
“patrolamento” da estrada municipal de acesso ao distrito de Sete Cachoeiras,
notadamente no trecho que se inicia na Montanha, passando pela baixada, até
atingir a estrada principal novamente. Cumpre salientar que os moradores da
região organizaram-se em mutirão e fizeram a limpeza marginal de todo o
percurso. Indicação nº. 083/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de agendar
junto à Emater/MG a vinda ao Município de Ferros da Carreta AlambiqueEscola Brasil. Cuida-se da mais recente inovação na capacitação e
aperfeiçoamento da mão de obra da cadeia produtiva do agronegócio da
Cachaça. Esta carreta conta com um alambique de cachaça, coluna de álcool,
laboratório (análise química da bebida), sala de aula para 15 alunos, biblioteca e
videoteca. O projeto é uma realização do Centro de Referencia da Cachaça
(CBRC), Emater, Truckvan (maior empresa soluções sob-roda Brasil), e Fábrica
de Alambiques Santa Efigênia. Sua finalidade é rodar pelo Estado promovendo
cursos, palestras e capacitações, com prioridade para os pequenos produtores e
seus empregados, incentivando o agronegócio da Cachaça. ORDEM DO DIA:
Leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de
Lei Complementar nº. 003/2017, que “Dispõe Sobre a Alteração da Lei
Complementar nº. 023 de 10 de Fevereiro de 2009”. 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. 007/2017, “Altera a Lei Municipal nº.
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505, de 13 de Março de 2012 e dá outras providências”. Turno Único de
Discussão e votação: Projeto de Lei Complementar nº. 003/2017, que “Dispõe
Sobre a Alteração da Lei Complementar nº. 023 de 10 de Fevereiro de 2009”,
aprovado por unanimidade em Regime de Urgência). Requerimento nº.
010/2017, requerendo a interseção Prefeito Municipal junto ao Departamento de
Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG),
postulando a melhoria das condições de acesso no entroncamento da BR 120
com a estrada municipal da Cutia, mais precisamente na localidade da
“Barraca”, margem esquerda do Rio Tanque, aprovado por unanimidade. 1º
Turno de Discussão e votação: Projeto de Lei nº. 007/2017, “Altera a Lei
Municipal nº. 505, de 13 de Março de 2012 e dá outras providências”, aprovado
por unanimidade. A Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade comentou
que após diversas indicações, felizmente a ponte próximo à Fazenda do Sr. “Ní”
será reformada, tendo em vista que as madeiras e vigas já se encontram no local
e a obra já está para ser iniciada. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu ao
Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos que contratasse
empresa especializada para ministrar curso de capacitação aos Vereadores sobre
o Regimento Interno e Lei Orgânica do Município de Ferros que foram
reformados recentemente. Solicitou ainda, agendamento de reunião com a
Assessoria Contábil da Câmara Municipal de Ferros para discussão da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO/2018). O Vereador Tiago Dias Vieira convidou
os Vereadores e demais presentes à reunião para participarem da tradicional
Festa do Padroeiro do Distrito de Santo Antônio da Fortaleza a realizar-se nos
dias 16, 17 e 18 de junho de 2017. 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 junho de 2017.

