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Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2018, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
realizou-se a primeira reunião ordinária da segunda 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. 12/2018 encaminhando a Relação
Analítica de Pagamentos detalhado por despesas (mês de novembro de 2017).
Ofício nº. 015/2018, em atenção ao Requerimento nº. 020/2017, encaminhando a
relação com as Rotas Escolares Terceirizadas, juntamente com a relação de Frota
Municipal de Transporte Escolar. E esclarecendo que devido ao grande volume
do Processo licitatório do Transporte Escolar o mesmo se encontra a disposição
dos membros desta Casa Legislativa no Setor de Licitações para as devidas
verificações que acharem necessárias. Ofício nº. 016/2018, em atenção ao
Requerimento nº. 021/2017, encaminhando a relação com os pagamentos
realizados à Associação Mineira de Municípios - AMM e à Confederação
Nacional de Municípios - CNM, bem como cópia dos Convênios devidamente
assinados. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicados Nº. CM
261331/2017, Nº. CM 261332/2017, Nº. CM 261334/2017, Nº. 261335/2017,
Nº. CM 261336/2017, Nº. CM 261337/2017, Nº. CM261338/2017, Nº. CM
261339/2017, Nº. CM 261340/2017, Nº. CM 261341/2017, Nº. CM
261342/2017 e Nº. CM 261343/2017 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$
3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), para a Prefeitura Municipal de
Ferros - Programa PDDE, parcela 002; R$3.080,00 (três mil e oitenta reais) para
o Caixa Escolar “Leopoldina Barros Drumond” - Programa PDDE, parcela 002;
R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais) para o Caixa Escolar “Enir
Natélia Leite Ribeiro” - Programa PDDE, parcela 002; R$ 8.780,00 (oito mil
setecentos e oitenta reais) para o Caixa Escolar “Professora Maria José da
Silveira” - Programa PDDE, parcela 002; R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais)
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para o Caixa Escolar “Fazenda da União” - Programa PDDE, parcela 002; R$
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) para o Caixa Escolar “Maria Izidória
Drumond Lage” - Programa PDDE, parcela 002; R$ 3.610,00 (três mil
seiscentos e dez reais) para o Caixa Escolar “Professora Suzana Dias Lage
Soares” - Programa PDDE, parcela 002; R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)
para o Caixa Escolar PEM “Tia Lila” do Pré-Escolar Municipal “Tia Lila” Programa PDDE, parcela 002; R$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais) para o
Caixa Escolar PEM “Reino Encantado”, do Pré-Escolar Municipal “Reino
Encantado” - Programa PDDE, parcela 002; R$1.900,00 (hum mil e novecentos
reais) para o Caixa Escolar PEM “Cinderela” do CEI “Cinderela - Programa
PDDE, parcela 002; R$ 1.420,00 (hum mil e quatrocentos e vinte reais) para o
Caixa Escolar “Albertino Cassimiro de Almeida” - Programa PDDE, parcela
002; e R$ 1.380,00 (hum mil trezentos e oitenta reais) para o Caixa Escolar
“Cecília Teixeira Leão” - Programa PDDE, parcela 002. Comunicado Nº. CM
288859/2017 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$89,60 (oitenta e nove reais e
sessenta centavos) para Programa PNAE - Alimentação Escolar - Quilombola,
R$2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) para o Programa PNAE
- Alimentação Escolar - Pré-Escola, R$3.732,80 (três mil setecentos e trinta e
dois reais e oitenta centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar Ensino Fundamental e R$2.739,20 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e
vinte centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche. Ofício
nº. 002/2018 da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias solicitando ao
Presidente da Câmara que seja verificada a possibilidade de canalizar o saldo
financeiro para que seja restituído à Prefeitura Municipal de Ferros, ao Término
da presente Sessão Legislativa, para proceder à reforma e ampliação do Velório
Municipal, de forma que possam ser velados 02 (dois) ou mais corpos, com o
mínimo conforto e privacidade. Ofício nº. 003/2018 do Vereador Carlos Elísio
de Oliveira, solicitando maior rigor por parte desta Casa Legislativa na
apreciação dos pedidos formulados pelo Executivo de tramitação de projetos em
regime de urgência, visto que no decurso da última Sessão Legislativa a
utilização deste procedimento foi banalizada, ou seja, a apreciação de quase
todos os projetos em regime de urgência. Ofício Circular nº. 01/2018 da Sra.
Marina Soares Assunção - Presidente do Conselho Tutelar de Ferros/MG,
encaminhando a Planilha Semestral e anual da demanda do referido Conselho.
Ofício nº. 3/2018 - GERAT-MG da Sra. Geisa Nara Dias Gimenes - Gerente
Regional de Atendimento - Superintendência Regional de Operações/MG
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(Correios), informando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o
Município de Ferros celebraram Convênio nº. 50180/2017, assinado em 27 de
novembro de 2017, com início de vigência em 21 de dezembro de 2017, para
operação de Agência de Correios Comunitária - AGC, no distrito de Santo
Antônio da Fortaleza. Informando ainda, que a ECT efetuará o repasse mensal
de R$1.420,29 (hum mil quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos) ao
Município por unidade operacional, a título de remuneração fixa pela execução
das atividades e serviços internos necessários à organização e ao funcionamento
das Agências de Correios Comunitária, conforme previsto no inciso III, subitem
4.2 da IN/SSP nº. 01 e no Termo de Convênio, e pela execução dos serviços de
distribuição de objetos de Correspondências em domicílios e/ou Caixas Postais
Comunitárias localizadas a mais de 500 metros da Agência de Correios
Comunitária. CT-LLB#A CO-04659/2017-2018, do Sr. Ricardo Mascarenhas
Lopes Cancado Diniz - Gerente de Relacionamentos Institucionais/Regionais,
em atenção ao Requerimento nº. 017/2017, informando que o Município de
Ferros é atendido pela Telefônica com as Tecnologias 3G (WCDMA) e 4G
(LTE) por meio de 06 Estações Rádio Base (ERB’s), provendo cobertura móvel
na área urbana da Sede do Município. Dessas 06 (seis) ERB’s, 04 (quatro) foram
implantadas nos distritos de Cubas, Esmeraldas, Borba Gato e Santa Rita do Rio
de Peixe, graças ao Programa Minas Comunica II, parceria entre a Telefônica e o
Governo do estado de Minas Gerais. Outras ERB’s devem ser ativadas nos
Distritos de Sete Cachoeiras e Santo Antônio da Fortaleza assim que os
procedimentos de licenciamento ambiental forem concluídos. No caso de Sete
Cachoeiras o licenciamento é da própria ERB e o órgão licenciador é a
SUPRAM. O funcionamento da ERB de Santo Antônio da Fortaleza depende da
transmissão proveniente de Sete Cachoeiras. Desde o primeiro momento a
Telefônica segue se empenhando, inclusive com o apoio do Governo do Estado,
para que o licenciamento seja concedido o mais rápido possível. No que se
concerne às melhorias do sinal para o município, no ano de 2017 foi realizada a
ativação da tecnologia 4G (LTE) na sede do Município. Tal investimento
proporcionará à população da sede municipal acesso ao que há de mais moderno
no país em termos de tecnologia de telefonia celular. No que se refere ao difícil
acesso à tecnologia 2G (GMS), devido à evolução tecnológica a mesma foi
substituída pela tecnologia 3G, assim proporcionando melhor qualidade na
prestação dos serviços de voz e dados. Quanto à qualidade dos serviços de voz e
dados na sede do município atualmente, os indicadores da Anatel demonstram
boa qualidade e estão dentro das metas estabelecidas, conforme informações
públicas disponíveis no sitio virtual da agência reguladora - www.anatel.gov.br.
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Por fim, informando que a Telefônica vem desenvolvendo continuamente
esforços para ampliar e modernizar sua rede de serviços, sempre em busca da
excelência e satisfação dos consumidores. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Projeto de Lei nº. 001/2018, de autoria da Mesa Diretora, que
“Concede Revisão Geral Anual aos Subsídios dos Vereadores da Câmara
Municipal de Ferros, MG e dá outras providências”. Projeto de Lei nº.
002/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede Revisão Geral Anual aos
Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Ferros, MG e dá outras
providências”. Indicação nº. 001/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de se fazer a bateção (corte da grama e das ervas daninhas) e limpeza do
campo de futebol na localidade do “Diluvio”, na sede deste Município. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias disse que já havia procurado o
Prefeito Municipal e o Chefe de Obras para relatar o problema citado na
Indicação e que inclusive a Prefeitura já realizou a limpeza no local. Indicação
nº. 002/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer o calçamento
da Rua Dr. Sidney Soares Machado (dá acesso Povoado do Mendonça), na sede
deste Município. Indicação nº. 003/2018, de autoria do Vereador Jésus do
Rosário dos Santos, renovando a Indicação de nº. 008 de 13 de fevereiro de
2017, onde se cientifica ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de colocar
cascalho na estrada principal que interliga Esmeraldas a Cubas, notadamente
próximo das moradias do José Hilton (Tim) e Edilson do “Antônio do Dode”,
bem como na Ponte existente na saída de Esmeraldas. O pedido formulado há
exatamente um ano, não foi atendido e culminou com o recente fechamento de
tráfego de veículos nos últimos dias, por impossibilidade de passagem
exatamente nos locais citados. Indicação nº. 004/2018, de autoria do Vereador
José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de se fazer o “patrolamento” da estrada municipal que interliga a sede do
distrito de Sete Cachoeiras à localidade da Brejaúba, no mesmo distrito. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira parabenizou o Vereador José Eder Rodrigues
Duarte pela iniciativa da Indicação acima mencionada, ressaltando que já havia
sido questionado a respeito dessa estrada. Na oportunidade, o mesmo questionou
o Vereador Tiago Dias Vieira, se a Prefeitura já arrumou a estrada que dá acesso
ao Castelão, e se ficou boa. O Vereador Tiago Dias Vieira disse que a estrada foi
arrumada e está boa. Indicação nº. 005/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de se fazer a limpeza (bateção e capina) do Cemitério São José, na sede
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deste Município. Além da vulnerabilidade normal vivenciada pela família dos
mortos, contam com o constrangimento da sujeira do local e o risco de eventual
encontro de cobras venenosas. Indicação nº. 006/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de interceder junto à empresa responsável pelos serviços de
manutenção da rede de iluminação pública no Município exigindo uma melhoria
na prestação dos serviços. Os serviços até então prestados são de péssima
qualidade. As lâmpadas queimadas são trocadas num dia e no outro dia estão
novamente queimadas. Quando acionados por telefone eles informam que só
voltarão no mês subsequente. Com isso a população do local fica literalmente no
escuro. Indicação nº. 007/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, renovando a Indicação de número 140 de 27 de novembro de
2017, onde se cientifica ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de colocar
cascalho na estrada principal que dá acesso ao distrito de Sete Cachoeiras,
notadamente na subida existente próximo da Fazenda do Sr. Helvécio Duarte. O
local está quase intransitável. E ainda, registrando a necessidade de colocar
cascalho na subida da Cachoeirinha, na virada para a Montanha. Indicação nº.
008/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de proceder à
atualização dos vencimentos dos professores da rede municipal de ensino,
conforme determina a Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira parabenizou a Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade pela iniciativa da Indicação, ressaltando que tinha intenção de fazer
uma Indicação tratando do mesmo assunto, mas a referida Vereadora já havia
feito. Na oportunidade, falou da importância de se cumprir a Lei Federal nº.
11.738/2008 e conceder o reajuste de 6,8% nos vencimentos dos professores da
rede municipal, retroativo 1º (primeiro) de janeiro. Indicação nº. 009/2018, de
autoria dos Vereadores Tiago Dias Vieira e Jésus do Rosário dos Santos,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de proceder à imediata
atualização dos vencimentos de todos os servidores do Município de Ferros. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira parabenizou os Vereadores Tiago Dias Vieira
e Jésus do Rosário dos Santos pela iniciativa da Indicação. Indicação nº.
010/2018, de autoria do Vereador Tiago Dias Vieira, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de construção de uma Ponte de madeira na estrada
municipal que interliga a sede do distrito de Santo Antônio da Fortaleza ao
distrito de Sete Cachoeiras, mais precisamente entre a localidade do “Caburé” e
o Cemitério dos Herdeiros. Moção nº. 001/2018, de autoria do Vereador Ricardo
Soares de Melo, de Pesar pelo falecimento do jovem Lucas Vinicius Marcos de
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Oliveira, ocorrido no dia 25 de Dezembro de 2017, vítima de um trágico
acidente de veículo nas proximidades da sede distrito de Borba Gato. Moção nº.
002/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Geralda Vidal Rodrigues, mais conhecida por “Dona
Tuti”, ocorrido no dia 29 de Dezembro de 2017. Moção nº. 003/2018, de autoria
do Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo falecimento da Sra. Leonor
de Freitas Carvalho, mais conhecida por “Dona Nolita”, ocorrido no dia 05 de
Janeiro de 2018. Deixou o viúvo Edson de Freitas, mais conhecido por “Dé”, e
vários filhos inclusive empresários no segmento lojista, estabelecidos no Estado
de São Paulo. Moção nº. 004/2018, de autoria das Vereadoras Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade e Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento da
Sra. Isaura Duarte de Almeida Nicácio, ocorrido neste último domingo, 04 de fevereiro
de 2018. Ela é mãe do servidor municipal Sérgio Nicácio. ORDEM DO DIA:

Turno único de Discussão e Votação: Moção nº. 001/2018, de Pesar pelo
falecimento do jovem Lucas Vinicius Marcos de Oliveira, ocorrido no dia 25 de
Dezembro de 2017, sendo aprovada por unanimidade. Moção nº. 002/2018, de
Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Geralda Vidal Rodrigues, mais conhecida
por “Dona Tuti”, ocorrido no dia 29 de Dezembro de 2017, sendo aprovada por
unanimidade. Moção nº. 003/2018, de Pesar pelo falecimento da Sra. Leonor de
Freitas Carvalho, mais conhecida por “Dona Nolita”, ocorrido no dia 05 de
Janeiro de 2018, sendo aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira parabenizou o Vereador Ricardo Soares de Melo pela iniciativa das
Moções de Pesar pelo falecimento da Dona “Tuti”, uma pessoa exemplar na
comunidade, ao jovem Lucas, vítima de um terrível acidente e à Dona “Nolita”,
uma senhora que sempre gostou da cidade. Moção nº. 004/2018, Isaura Duarte
de Almeida Nicácio, ocorrido neste último domingo, 04 de Fevereiro de 2018,
sendo aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou sobre o Ofício nº. 003/2018 de sua autoria, ressaltando que se deve ter
mais cautela ao aprovar os pedidos de urgência encaminhados pelo Executivo
juntamente com os projetos de leis, pois com a aprovação da urgência, os
Vereadores tem pouco tempo para analisar os projetos e com isso aumenta a
possibilidade de aprovar projetos com erros, podendo prejudicar a
municipalidade. Na oportunidade, pediu apoio de todos no cumprimento do
Regimento Interno da Câmara, ressaltando que caso o seu trabalho como
Vereador seja prejudicado, o mesmo irá buscar apoio junto ao Ministério
Público. Quanto à resposta do Requerimento 020/2017, o Vereador Carlos Elísio
de Oliveira comentou que solicitou cópia integral do procedimento licitatório do
transporte escolar de 2017, juntamente com cópias de todos os contratos e
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termos aditivos, realizados em decorrência do referido procedimento, mas não
foi atendido pelo Prefeito. E ainda, citou o mandado de segurança nº. 000512404.2015.8.13.0259 que dispõe sobre as informações solicitadas pela Câmara
Municipal, cuja sentença foi confirmada na remessa. Na oportunidade, o mesmo
solicitou ao Presidente da Câmara, que encaminhe Ofício ao Executivo
Municipal, dando ciência do Mandato de Segurança e requisitando que os
documentos mencionados no Requerimento sejam encaminhados a esta Casa
Legislativa. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira informou aos demais
Vereadores que está impossibilitado de acessar os valores de convênios firmados
pelo Município de Ferros, tendo em vista que o site da Associação Mineira de
Municípios - AMM solicita senha de acesso, que possivelmente é
disponibilizada ao Poder Executivo. O mesmo solicitou ao Presidente da
Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos que enviasse ofício ao Executivo
Municipal, solicitando a senha de acesso ao Portal das Transferências MG no
site da referida Associação, para que os Vereadores possam ter acesso. E ainda,
solicitou que seja oficiado à Associação Mineira de Municípios - AMM para que
o acesso ao site seja disponibilizado para as Câmaras dos Municípios associados.
Por fim, comentou sobre os problemas enfrentados no Município, com a
constante falta de energia elétrica, telefonia móvel e internet. A Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias questionou aos demais Vereadores se os
mesmos a ouviram dizer que seria totalmente a favor do corte da água da
nascente do Bairro Sentinela, no Município de Ferros. Os Vereadores
responderam que tal fato não ocorreu. A Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, solicitou ao Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário
dos Santos que quando houver uma quantidade expressiva de expedientes, que o
mesmo nomeie um Vereador para auxiliar o Secretário da Mesa Diretora,
ressaltando que apesar de ser obrigação do mesmo, ele tem tido dificuldade
“visual” para proceder à leitura. E ainda, solicitou acompanhamento de
assessores nos estudos dos projetos. 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, 05
de fevereiro de 2018.

