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Ata da trigésima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 trigésima 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) - Expediente do
Executivo: Ofício nº. 264/2017 encaminhando a Lei nº. 617/2017, que “Institui a
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no Município de Ferros/MG e dá outras
providências”. Ofício nº. 265/2017 encaminhando o Projeto de Lei nº. 020/2017,
“Altera a Lei nº. 316, de 31 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a
Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública e dá outras
providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. Ofício nº. 266/2017
encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 005/2017, “Altera a Lei nº.
968 de 27 de dezembro de 1989 que instituiu do Código Tributário do Município
de Ferros/MG e dá outras providências”, para apreciação com urgência. 2) Expediente de Terceiros: Convite do Centro de Referência da Assistência Social
- CRAS, para participar da XI SEMANA DO IDOSO que será realizada, nos dias
26, 27 e 28 de setembro de 2017, neste Município. Carta do Sr. José Edison
Nazaré da Silva agradecendo a todos os Vereadores desta Casa Legislativa, em
especial a Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, pela Moção de Pesar
aprovada na ocasião do falecimento da Sra. Cecília Nazaré da Silva. 3) Expediente dos Vereadores: Indicações nº. 111/2017, de autoria da Vereadora
Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, 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
quebra-molas na BR 120, mais precisamente nas imediações do trevo das
localidades do Mar Vermelho e São José dos Gomes. Indicação nº. 112/2017, de
autoria do Vereador Tiago Dias Vieira indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de fazer a manutenção no Poço Artesiano da Sede do Distrito
de Santo Antônio da Fortaleza, que está sem água desde o dia 19 de setembro de
2017. Indicação nº. 113/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa
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indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer a reforma de
uma Ponte de madeira, na estrada principal que interliga Esmeraldas a Cubas,
mais precisamente em frente à residência do Sr. Sebastião Anicio de Assis, mais
conhecido por “Sebastião Paulino”. Moção nº. 043/2017, de autoria dos
Vereadores Ana Nazaré Alves de Souza Andrade e Tiago Dias Vieira, de Aplauso
ao Prefeito Municipal Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, pelas
comemorações do 133º Aniversário do Município de Ferros, de doação da renda
com as barracas e o estacionamento de carros para o hospital São Judas Tadeu.
Moção nº. 044/2017, de autoria dos Vereadores Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade e Tiago Dias Vieira, de Aplauso ao ex-governador e atual Senador por
Minas Gerais Antônio Augusto Junho Anastasia pela iniciativa e aprovação no
Senado Federal da Proposta de Emenda Constitucional de Nº77/2015, que
simplifica a liberação de recursos e prestação de contas de Municípios de até 15
mil habitantes. ORDEM DO DIA: Turno Único de Discussão e votação:
Moção nº. 043/2017, de Aplauso ao Prefeito Municipal Sr. Raimundo Menezes
de Carvalho Filho, pelas comemorações do 133º Aniversário do Município de
Ferros, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse
que votou favorável a Moção, no entanto, ressaltou que no Município de Ferros
há duas festas tradicionais (Cavalgada e Festa do Rosário) e não devem ser
substituídas com realização de outras festas no calendário das mesmas. Disse
ainda que os Prefeitos anteriores, mesmo com a crise, conseguiram realizar a
tradicional Cavalgada de Ferros. Na oportunidade, comentou que foi procurado
por diversas pessoas, criticando a não realização da Cavalgada e ressaltou que o
Município de Ferros está perdendo para as cidades vizinhas: Passabém, Dores de
Guanhães, São Sebastião e Carmésia, que realizaram festas bem melhores. Moção
nº. 044/2017, de Aplauso ao ex-governador e atual senador por Minas Gerais
Antônio Augusto Junho Anastasia pela iniciativa e aprovação no Senado Federal
da Proposta de Emenda Constitucional de Nº. 77/2015, que simplifica a liberação
de recursos e prestação de contas de Municípios de até 15 mil habitantes,
aprovada por unanimidade. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de
Carvalho Filho, presente à reunião, pediu a palavra e agradeceu aos Vereadores
Ana Nazaré Alves de Souza Andrade e Tiago Dias Vieira pela iniciativa da
Moção, relatando que se surpreendeu com a realização das festividades do
Aniversário da cidade, alegando que apesar das dificuldades financeiras
enfrentadas pelo Município foi bastante proveitoso. Na oportunidade, informou
que a renda do estacionamento, barraquinhas e leilões foram revertidas ao
Hospital São Judas Tadeu. Quanto ao comentário do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, o mesmo disse que infelizmente não se pode comparar o Município de
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Ferros com os Municípios de Dores de Guanhães e Passabém, tendo em vista que
possuem rendas superiores ao do Município de Ferros. O Prefeito Municipal
comentou sobre o Projeto de Lei nº. 020/2017 que “Altera a Lei nº. 316, de 31 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre a Contribuição para custeio do Serviço de
Iluminação Pública e dá outras providências”, ressaltando que as taxas serão
cobradas no próximo ano, nas contas de energia elétrica conforme planilha
apresentada. Comentou ainda sobre a importância da aprovação do Projeto de
alteração do Código Tributário que está muito defasado e com situações que não
se aplicam a realidade do Município. A Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias disse que o aumento na cobrança da taxa de iluminação pública
nas contas de energia elétrica, causará polêmica na População Ferrense. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que sempre haverá polêmica, mas como
a cobrança não é destinada apenas a uma determinada classe, é passível de
compreensão, pois todo cidadão que utiliza a iluminação pública deve pagar pelo
benefício. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias pediu ao Prefeito
que verifique a possibilidade de solucionar a questão da falta d’água no povoado
do Mar Vermelho, ressaltando que reconhece o empenho do Prefeito Municipal
para resolver o assunto em questão. O Prefeito Municipal disse que tem
conhecimento da situação e que está buscando uma solução para resolver o
problema de falta d’água no povoado do Mar Vermelho. 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, 25 de setembro de 2017.

