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Ata da trigésima quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 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. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) Leitura do Expediente do Executivo: Projeto de Lei nº. 016/2017, “Dispõe
sobre o Plano Plurianual para o Período de 2018/2021”. Projeto de Lei nº.
017/2017, “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de
2018”. Projeto de Lei nº. 018/2017, “Autoriza Concessão de Subvenções Sociais
e Contribuições, no Exercício de 2018, às Organizações da Sociedade Civil que
especifica”. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº.
017/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e Madalena
Conceição Rodrigues Dias, requerendo que o Grupo Telefônica do Brasil (VIVO)
informe as razões técnicas do difícil acesso à rede 2G no Município de Ferros,
Estado de Minas Gerais. Indicação nº. 128/2017, de autoria do Vereador Carlos
Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de encaminhar
a máquina carregadeira à localidade da Mata do Feijão, na sede deste Município,
para fazer a reabertura da estrada de acesso à moradia do Sr. Fernando Vieira da
Silva, bem como um desaterro para construção de moradia. Indicação nº.
129/2017, de autoria dos Vereadores Geraldo Andrade da Silva, Tiago Dias
Vieira, Jésus do Rosário dos Santos, Ana Nazaré Alves de Souza Andrade e
Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se
verificar a viabilidade técnica e subsequente execução do recuo do passeio da
Câmara Municipal, em frente à Agência de Passagem, de forma a facilitar o
ingresso na Cidade de veículos de grande porte. Indicação nº. 130/2017, de
autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de aquisição de peças de reposição para manutenção dos Poços
Artesianos do Município. Ainda recentemente o eletricista visitou o Poço
Artesiano da sede do distrito de Cubas, identificou a necessidade de troca de
algumas peças e não pôde troca-las. Indicação nº. 131/2017, de autoria dos

02

Vereadores Moacir Pereira da Costa e Ricardo Soares de Melo, renovando a
Indicação de nº. 016/2017, em face da necessidade de construção do passeio na
Rua Dr. Júlio Drumond, próximo da moradia do “Sr. Salvador da Ponte”. No
mesmo local há necessidade de instalação de uma tela protetora contra queda de
crianças e idosos em direção ao Rio Santo Antônio. Urge também instalar uma
lixeira maior para suportar o volume de lixo proveniente do “Altinho”. Moção nº.
046/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e Tiago Dias
Vieira, de Aplauso aos Festeiros do Rosário pela brilhante celebração religiosa
ocorrida nos dias 20, 21 e 22 de Outubro de 2017. É uma oportunidade singular
onde os ferrenses que residem em outros Municípios possam retornar à Cidade,
participar das festividades, rever amigos e familiares. O Vereador Tiago Dias
Vieira comentou quanto a Moção acima mencionada, estendendo os
cumprimentos a todos os membros do Terço dos Homens de Ferros que com a
participação do Terço dos Homens da cidade do Morro do Pilar abrilhantaram
ainda mais a Festa do Rosário de 2017. Moção nº. 047/2017, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo falecimento do Sr. Valtervani
Vieira da Silva, ocorrido no dia 22 de outubro de 2017. ORDEM DO DIA:
Parecer à Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº. 007/2017,
“Concede o Direito a Ausentar por 01 (um) dia de Trabalho na data do
Aniversário e dá outras providências”. Turno Único de Discussão e Votação:
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº. 007/2017, “Concede o
Direito a Ausentar por 01 (um) dia de Trabalho na data do Aniversário e dá
outras providências”, aprovada por unanimidade. Requerimento nº. 017/2017,
requerendo que o Grupo Telefônica do Brasil (VIVO) informe as razões técnicas
do difícil acesso à rede 2G no Município de Ferros, Estado de Minas Gerais,
aprovado por unanimidade. Moção nº. 046/2017, de Aplauso aos Festeiros do
Rosário pela brilhante celebração religiosa ocorrida nos dias 20, 21 e 22 de
Outubro de 2017, aprovada por unanimidade. Moção nº. 047/2017, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Valtervani Vieira da Silva, ocorrido no dia 22 de outubro de
2017, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira solicitou
ao Presidente da Câmara que informasse o percentual de abertura de crédito do
Orçamento dos últimos 04 (quatro) anos. Na oportunidade, solicitou ainda que a
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação faça uma análise dos Projetos de
Leis nº. 016, nº. 017 e nº. 018/2017, visando sanar possíveis dúvidas. Quanto ao
Projeto de Lei nº. 018/2017, “Autoriza Concessão de Subvenções Sociais e
Contribuições, no Exercício de 2018, às Organizações da Sociedade Civil que
especifica”, o referido Vereador pediu a Comissão de Orçamento, Finanças e
Tributação que analise a atualização dos valores a serem repassados às entidades,
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tendo em vista que existem entidades que não tem os valores atualizados há mais
de 08 (oito) anos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que hoje às
17h30min haverá reunião no Ministério Público desta Comarca para tratar de
assuntos referente à obra da Praça da Matriz de Sant’Ana, onde o mesmo estará
presente, bem como os Representantes da Igreja, do Município de Ferros e outros
interessados. Comentou ainda, que na última quinta-feira esteve em uma reunião
com o Promotor, onde foi discutindo a questão do Contrato de Comodato da
Praça, ressaltando que de acordo com o Advogado da Diocese somente o bispo
tem poderes para assinar qualquer documento referente à Paróquia de Sant’Ana.
O Vereador Tiago Dias Vieira questionou ao Vereador Carlos Elísio de Oliveira
que de acordo com a explicação do nobre Vereador o Padre não teria autonomia
para celebrar qualquer contrato em nome da Igreja, sendo assim, como o Padre
teria celebrado contrato de aluguel com o Sr. Luiz Alves, no caso, o contrato seria
invalidado. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira informou que os contratos onde
a Igreja é parte envolvida devem ser celebrados apenas pelo o Bispo ou por
representantes. O Vereador Tiago Dias Vieira questionou ainda como o Padre
teria celebrado alguns contratos de compra e venda de imóveis, como por
exemplo o imóvel do “Cica”. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que no
caso citado venho um Padre autorizado pelo Bispo. 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, 23 de outubro de 2017.

