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Ata da trigésima nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 nona reunião ordinária da primeira sessão
legislativa da Câmara Municipal de Ferros. O Presidente abriu a sessão e solicitou
o 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 e Ricardo Soares de Melo e
Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº. 315/2017 encaminhando o
Projeto de Lei nº. 023/2017, “Altera a Lei nº. 597, de 07 de Novembro de 2016 e
dá outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. O Executivo
solicitou urgência na apreciação do referido Projeto de Lei. O pedido de urgência
foi aprovado pelo Plenário. Ofício nº. 318/2017, em resposta ao Requerimento nº.
018/2017, encaminhando comprovantes de pagamentos durante a celebração do
Aniversário de Ferros, no ano de 2017. Ofício nº. 319/2017 informando que foi
entregue aos moradores do Bairro Sentinela, informativo referente à saúde
pública (conforme laudo técnico a água promitente da nascente da Sentinela está
contaminada por microrganismos gerando grande risco à Saúde). 2) - Leitura do
Expediente de Terceiros: Comunicado Nº. CM241526/2017 do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
nos valores de R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) para o
Programa PNAE - Alimentação Escolar-Pré-Escola e R$ 89,60 (oitenta e nove
reais e sessenta centavos), para o Programa PNAE - Alimentação Escolar Quilombola. Comunicado Nº. CM241526/2017 do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos valores de
R$738,40 (setecentos e trinta oito reais e quarenta centavos), para o Programa
Mais Educação - Fundamental, R$3.732,80 (três mil setecentos e trinta e dois
reais e oitenta centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental, R$2.739,20 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e vinte
centavos) para o programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche e R$ 12.615,58
(doze mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) para o Programa
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Quota, referente a parcela 010. OF/DCP/SUBSEAM/Nº785/2017 da Sra. Juliana
Alves Ferreira Freitas, Diretora da Superintendência de Projetos da Subsecretaria
de Assuntos Municipais - Secretaria de Estado de Governo, informando a
celebração do Convênio (nº. 1491000553/2016), firmado entre o Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, por intermédio da
Subsecretaria de Assuntos Municipais e esse Município, no valor de R$
106.060,44 (cento e seis mil sessenta reais e quarenta e quatro centavos), para
calçamento em bloquete e=8cm de 1.333,00m², execução de 680,00m de meio fio
e sarjeta com extrusora nas Ruas Teodora Rosa dos Santos, Nova e São José, no
Distrito de Esmeraldas. Convite do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, para participar do I Festival Cultural, desenvolvido pelos usuários do
CRAS, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2017, às 14:00 horas, no Centro
Cultural “Roberto Drummond”, neste Município. Convite do Diretor do Foro da
Comarca de Ferros, Dr. Fabrício Simão da Cunha Araújo, para a Solenidade de
entrega da Medalha “Desembargador Hélio Costa” a Srta. Sônia Maria Valgas, a
realizar-se no dia 14 de dezembro de 2017, às 18:00 horas no Edifício do Fórum
“Dr. Manoel da Matta Machado” - Ferros/MG. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Indicação nº. 139/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves
de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade premente de
limpeza dos canais de água pluvial existentes nas laterais da estrada vicinal que
interliga a sede do Município a Sete Cachoeiras, em toda sua extensão. A água
pluvial volumosa e desordenada acarreta a formação de buracos e danifica a
estrada. Indicação nº. 140/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
colocação de cascalho na estrada principal de acesso a Sete Cachoeiras,
notadamente no morro existente próximo da Fazenda do Sr. Helvécio Duarte.
Indicação nº. 141/2017, de autoria dos Vereadores José Eder Rodrigues Duarte,
Carlos Elísio de Oliveira e Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de se corrigir, em parte, o calçamento na sede
do distrito de Santo Antônio da Fortaleza. Ocorre que na Rua Principal, na
entrada da ponte, em frente à moradia de José Emilio, as águas pluviais estão
formando uma enorme poça d’água, adentrando e destruindo o lote pertencente ao
Sr. Edson Dias Benevides. Indicação nº. 142/2017, de autoria do Vereador
Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente
de melhor disciplinar a distribuição e cobertura com terra das carcaças, ossos e
outros resíduos de animais mortos no lixão do Município. Estes resíduos estão
sendo distribuídos de forma aleatória, dificultando até mesmo a entrada e saída de
veículos no local. ORDEM DO DIA: Pareceres da Comissão de Constituição,
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Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tributação ao Projeto de Lei nº. 016/2017, “Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o Período de 2018/2021”. Pareceres da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e
Tributação ao Projeto de Lei nº. 017/2017 - EMENDADO, “Estima a Receita e
Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2018”. 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. 018/2017, “Autoriza Concessão de Subvenções
Sociais e Contribuições, no Exercício de 2018, às Organizações da Sociedade
Civil que especifica”. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº.
022/2017, “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”, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra dos
Vereadores José Eder Rodrigues Duarte e Carlos Elísio de Oliveira. Os
Vereadores Ricardo Soares de Melo e Madalena Conceição Rodrigues Dias
justificaram que votaram contra o Projeto de Lei nº. 022/2017, no primeiro turno,
mas ao se informarem melhor com o Executivo Municipal a respeito do referido
Projeto, entenderam a importância da aprovação do mesmo para o Município. 1º
Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 016/2017, que “Dispõe sobre
o Plano Plurianual para o Período de 2018/2021”, aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº. 017/2017 - EMENDADO, que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município para o Exercício de 2018”, aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº. 018/2017, que “Autoriza Concessão de Subvenções Sociais e
Contribuições, no Exercício de 2018, às Organizações da Sociedade Civil que
especifica”, aprovado por unanimidade. O Vereador Tiago Dias Vieira comentou
quanto a Indicação nº. 141/2017, referente ao distrito de Santo Antônio da
Fortaleza, ressaltando que o proprietário do lote já havia entrado em contato com
Prefeito e o mesmo se comprometeu em doar 06 (seis) manilhas, para a
destinação da água pluvial do distrito de Santo Antônio, sendo que o único local
para escoamento dessa água e no lote do Sr. Edilson, que está aproximadamente a
4 (quatro) metros, não havendo outro lugar. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
solicitou cópias dos Ofícios nº. 315/2017, 318 e 319/2017 expedidos pelo
Executivo, bem como do Ofício nº. 785/2017 expedido pela Secretaria do Estado
de Minas Gerais que foram lidos na fase do Expediente. Na oportunidade
comentou sobre uma máquina que está estacionada aproximadamente há um mês
no Trevo de acesso a Ferros, ressaltando que se trata de uma máquina de valor
alto em local aberto. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos.
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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, 27 de novembro
de 2017.

