01

Ata da trigésima segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos nove 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 segunda 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) - Expediente do
Executivo: Ofício nº. 274/2017 encaminhando o Projeto de Lei nº. 021/2017, que
“Autoriza Abertura de Crédito Suplementar”, que foi lido logo após o referido
Ofício. Ofício nº. 277/2017 encaminhando o 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”, que foi lido logo após o referido
Ofício. Ofício nº. 282/2017 encaminhando a Relação Analítica de pagamentos
por data, conforme solicitado. 2) - Expediente de Terceiros: Ofício nº.
1686/2017/GPRE do Desembargador Edgard Penna Amorim - Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) acusando o recebimento
do Ofício 169/2017 que encaminhou a Moção de Aplauso nº. 036/2017 e
agradecendo em nome do TRE/MG e de toda a equipe envolvida nos trabalhos.
Na oportunidade, ressaltando que atitudes dessa natureza contribuem
enormemente para o aperfeiçoamento da Justiça Especializada. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira pediu cópia do Ofício nº. 282/2017 expedido pelo
Executivo Municipal, bem como cópia do Ofício 1686/2017/GPRE do
Desembargador Edgard Penna Amorim - Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG). 3) - Expediente dos Vereadores:
Indicação nº. 120/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de instalação de um jogo de
manilhas, para passagem de agua pluvial, na Rua do Cruzeiro, sede do distrito de
Sete Cachoeiras. A Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade comentou
quanto à indicação nº. 120/2017, alegando que procurou o Prefeito Municipal
para solucionar o problema, no entanto, foi informada pelo mesmo que a
Prefeitura forneceu o frete e a mão de obra para instalação das manilhas, mas não
descartou a possibilidade de realizar o serviço no local antes do término de seu
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mandato. Indicação nº. 121/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, renovando a Indicação de nº 035, de 20 de março 2017, para que
o Prefeito estude a viabilidade econômica de estender a rede de energia elétrica
no loteamento do “Célio do Juca Realino”, na sede deste Município. Trata-se de
loteamento em franca expansão e a chave não vem suportando a demanda e tem
caído com relativa frequência. Indicação nº. 122/2017, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, renovando a Indicação de nº. 022, de 06 de
março 2017, para que o Prefeito determine a realização de uma vistoria, por um
profissional técnico habilitado, na ponte de cimento que interliga as duas margens
do Rio Santo Antônio, na sede deste Município. Registre-se que no passado não
havia um tráfego pesado e intenso de caminhões de areia, na sede do Município.
Indicação nº. 123/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de regulamentação e atualização
do Código de Posturas do Município de Ferros no que se refere ao comércio
ambulante, para evitar maiores prejuízos aos comerciantes locais. Indicação nº.
124/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de estruturação da Saúde no Município de
Ferros para cumprimento da “Lei dos 60 dias”, que prevê prazo máximo de dois
meses para início de tratamento contra o câncer. Indicação nº. 125/2017, de
autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de estrita observância do disposto no art. 18, inciso XXI, da Lei
Orgânica Municipal, ou seja, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais.
Moção nº. 045/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, de Pesar pelo falecimento do Sr. Dalmo Miguel Ramos, ocorrido no dia 03
de Outubro de 2017. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira parabenizou a
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias pela iniciativa da Moção nº.
045/2017. Na oportunidade, comentou que o Sr. Dalmo Miguel foi um
profissional exemplar, ressaltando que nunca se ouviu qualquer comentário
negativo a seu respeito, pelo contrário, apenas bons comentários. ORDEM DO
DIA: Turno Único de Discussão e Votação: Moção nº. 045/2017, de Pesar pelo
falecimento do Sr. Dalmo Miguel Ramos ocorrido no dia 03 de Outubro de 2017,
aprovada por unanimidade. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de
Carvalho Filho, presente a reunião, comentou sobre o Projeto de Lei nº.
021/2017, que “Autoriza Abertura de Crédito Suplementar”, ressaltando que a
Sra. Maria Lúcia Muniz - Contadora da Prefeitura está com muitas dificuldades
para elaborar a planilha de anulação e suplementação de fichas, tendo em vista
que o Orçamento vigente está muito confuso. O Vereador Moacir Pereira da
Costa convidou o Prefeito Municipal para conhecer a situação do esgoto a céu
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aberto na localidade do Barro Branco, no distrito de Cubas. A Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias parabenizou o Prefeito Municipal pela
recepção da equipe do Cine Sise Cultural e realização do evento no Município de
Ferros. 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, 09 de outubro
de 2017.

