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Ata da trigésima primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos dois 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 primeira 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 e Tiago Dias Vieira. O
Vereador Ricardo Soares de Melo ausentou-se. O Prefeito Municipal, Sr.
Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à reunião, pediu a palavra e
comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº. 005/2017, informando que foi
encaminhado de forma equivocada, motivo pelo qual pediu a retirada do referido
Projeto. Informou ainda que encaminhou novo projeto com as devidas correções,
no qual solicitou urgência para apreciação do mesmo, bem como realização de
reunião extraordinária, tendo em vista o prazo para sanção da Lei. Na
oportunidade, se desculpou pelos transtornos e pediu o apoio dos Vereadores na
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº. 006/2017. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira disse que os Projetos devem ser encaminhados com
antecedência para que os Vereadores tenha tempo de analisar, ressaltando que o
Projeto de Lei Complementar nº. 005/2017 foi enviado com erro, posteriormente
o Projeto de Lei Complementar nº. 006/2017 precisou ser substituído pelo mesmo
motivo. Na oportunidade, comentou que se trata de projeto para alteração do
código tributário do Município que envolve “interesse” de muitas pessoas.
Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Expediente do
Executivo: Ofício nº. 267/2017 encaminhando o Projeto de Lei Complementar
nº. 006/2017, “Altera a Lei Complementar Municipal nº. 10/2003 de 23 de
dezembro de 2003 e dá outras providências”. Ofício nº. 268/2017 solicitando a
retirada de pauta do 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”. Ofício 271/2017 encaminhando e
solicitando a substituição do Projeto de Lei Complementar nº. 006/2017, “Altera
a Lei Complementar Municipal nº. 10/2003 de 23 de dezembro de 2003 e dá
outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. Executivo
solicitou urgência na apreciação do Projeto de Lei Complementar acima
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mencionado. O pedido de urgência foi aprovado pelo Plenário. Ofício 272/2017
solicitando a realização de reunião extraordinária no dia 02 de outubro de 2017,
com intuito de votar o Projeto de Lei Complementar nº. 006/2017, “Altera a Lei
Complementar Municipal nº. 10/2003 de 23 de dezembro de 2003 e dá outras
providências”, visto que 02 de outubro de 2017 é o último prazo para que a Lei
tenha vigência no ano de 2018. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do
Rosário dos Santos sugeriu aos demais Vereadores que a reunião extraordinária
solicitada pelo Prefeito Municipal fosse realizada após o término da reunião
ordinária. Os Vereadores concordaram com a sugestão do Presidente da Câmara.
2) - Expediente de Terceiros: Mensagem de e-mail da Confederação Nacional
de Municípios, convidando para participar do Fórum de Vereadores, com o tema:
Vereadores, juntos em defesa dos Municípios”, que será realizado nos dias 10 e
11 de outubro, das 09:00 às 18:00 horas, no Auditório - Hotel Dayrell - Rua
Espírito Santo, 901 - Centro - Belo Horizonte/MG. 3) - Expediente dos
Vereadores: Indicação nº. 114/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer
serviços de manutenção no Poço Artesiano da sede do distrito de Cubas.
Indicação nº. 115/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de agendar uma visita à Cenibra
Florestal (Celulose Nipo-brasileira S.A), para postular a construção de inúmeras
fossas sépticas nos distritos e meio rural do Município de Ferros. Indicação nº.
116/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade reforma de uma Ponte de madeira
na localidade da Cachoeira do Tenente, distrito de Sete Cachoeiras. Ela dá acesso
à moradia da “família dos madeiras” e a uma igreja evangélica. Indicação nº.
117/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de instalar um jogo de manilhas na estrada de
acesso à localidade do “Bau/Touceiras”, na sede deste Município. Indicação nº.
118/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de se fazer o rebaixamento do calçamento em frente à
moradia do Sr. Vander Maia, na sede do distrito de Esmeraldas. Isto porque as
águas pluviais estão fluindo para o interior do imóvel em questão. Neste mesmo
imóvel, interceder junto à Cemig Distribuidora S.A. para remanejamento da rede
de distribuição de energia elétrica do interior do imóvel que está impedindo a
construção de um segundo pavimento. Indicação nº. 119/2017, de autoria do
Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de construção de uma Ponte para acesso à moradia do Sr. José Maria
de Lima, mais conhecido por “Detinho”, na localidade do Bom Jardim, distrito de

03

Esmeraldas. 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, 02 de
outubro de 2017.

