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Ata da décima oitava reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dezenove 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 oitava 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.
154/2017, em atenção ao Requerimento nº. 004/2017, encaminhando a Relação
Analítica dos pagamentos, por data e detalhado por despesas realizadas pelo
Município, nos meses de março e abril de 2017. 2) - Leitura do Expediente
dos Vereadores: Indicação nº. 084/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio
de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de reforma
de uma Ponte de madeira que dá acesso à localidade do “Diluvio”, nas
proximidades desta Cidade. A Ponte se encontra em péssimo estado de
conservação, prestes a ruir e quase inviabilizando a passagem do transporte
escolar. Indicação nº. 085/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reforma de uma
Ponte de madeira, na estrada municipal da localidade do “Córrego dos Rosas”,
distrito de Cubas, mais precisamente no imóvel rural do Sr. Joaquim Alves Neto,
mais conhecido por “Zaú”. A Ponte se encontra em péssimo estado de
conservação, conforme fotografias em anexo. ORDEM DO DIA: 2º 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. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Uso da Tribuna pelo Sr.
Wanderson Conrado da Silva que solicitou o apoio dos Vereadores para a
implantação de Projeto social, com intuito de resgatar os jovens da cidade de
Ferros, principalmente na Rua das areias e no Mendonça, ressaltando que são os
pontos críticos do Município. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
comentou que para implantar um projeto na cidade, primeiramente tem que
trabalhar em conjunto com pais, posteriormente com os filhos. O Vereador
Tiago Dias Vieira questionou se o Sr. Wanderson Conrado da Silva havia
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procurado o Executivo Municipal para tratar do referido assunto. O Sr.
Wanderson Conrado da Silva informou que não. Na oportunidade, o Vereador
Tiago Dias Vieira informou que os Vereadores estão de acordo à implantação do
Projeto de Resgate aos jovens, mas para iniciar um projeto é necessário expor as
necessidades e deficiências para posterior discussão, visto que a Câmara
Municipal não possui recursos para aplicar em Projetos, pois sua função é
fiscalizar. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho,
presente à reunião, informou que tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo
tem normas a serem cumpridas. Na oportunidade, informou que o Município já
possui 04 (quatro) projetos (aula de capoeira, batuque, zumba e aula de violão),
ressaltando, que para obter ajuda do Município, primeiramente, é necessário que
se apresente projeto. 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, 19 de junho de 2017.

