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Ata da quadragésima segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 quadragésima segunda 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, Ricardo Soares de Melo e
Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº. 332/2017 encaminhando o
Projeto de Lei nº. 025/2017, que “Autoriza Abertura de Crédito Suplementar”,
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. 333/2017 encaminhando os Decretos nº. 2223, nº. 2228 e nº.
2238, referente à abertura de crédito autorizada através da Lei nº. 618, de 17 de
outubro de 2017. Ofício nº. 335/2017 solicitando a realização de uma Reunião
extraordinária, no dia 18 de dezembro de 2017, com finalidade de apreciação e
votação do Projeto de Lei nº. 025/2017, que “Autoriza Abertura de Crédito
Suplementar” e Projeto de Lei Complementar nº. 008/2017 “Altera a Lei
Complementar nº. 968 de 27 de dezembro de 1989, que instituiu o Código
Tributário do Município de Ferros e dá outras providências”. Na oportunidade,
informando que se os referidos Projetos não forem aprovados com urgência, a
folha de pagamentos de todos os servidores municipal será afetada, tendo em
vista que não poderá ser empenhada por falta de suplementação orçamentária.
Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº. 008/2017 é de grande importância
regularizar a situação de contribuintes que se encontram inscritos no Município,
com endereços inexistentes, locais sem a devida atividade, contribuintes que já
não residem no município a mais de 05 (cinco) anos e não praticam mais
nenhuma atividade, imóveis inscritos onde não se comprova a existência do
imóvel e do proprietário, através do cancelamento de débitos inscritos em Dívida
Ativa e baixa da inscrição. A Reunião Extraordinária será realizada após término
da presente reunião. Ofício nº. 336/2017 encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº. 008/2017, “Altera a Lei Complementar nº. 968 de 27 de
dezembro de 1989, que instituiu o Código Tributário do Município de Ferros e dá
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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. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Comunicado Nº. CM252142/2017 do Ministério da Educação informando a
liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 2.180,00 (dois
mil cento e oitenta reais) para o Caixa Escolar “Fazenda da União” - Programa
PDDE, parcela 001. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
149/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de colocar cascalho na estrada de
acesso ao distrito de Santa Rita do Rio de Peixe, mais precisamente no morro em
frente à “Fazenda do Milinho”. Indicação nº. 150/2017, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de se remover uma barreira, na baixada da estrada de acesso
ao “Dilúvio”, na sede deste Município. Indicação nº. 151/2017, de autoria do
Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de fazer a reforma da Ponte que dá acesso à localidade do “Bom
Jardim”, distrito de Esmeraldas. A Ponte está situada em frente à Fazenda que
pertenceu ao “Renato Serrinha”. Indicação nº. 152/2017, de autoria do Vereador
Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
reconstrução da Ponte que dá acesso à moradia de “Domingos Anício”, na
localidade do “Bom Jardim”, distrito de Esmeraldas. Moção nº. 054/2017, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Aplauso ao casal
Maria da Conceição Carvalho e Sr. Geraldo Júlio de Carvalho, pela promoção de
evento festivo, cognominado “Doce Natal”, no penúltimo domingo, 10 de
dezembro, na sede do distrito de Santa Rita do Rio de Peixe. Na oportunidade
foram distribuídos, doces, salgados e presentes para as crianças e adultos. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira parabenizou a nobre colega Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, pela iniciativa da Moção e enfatizou o
trabalho exemplar realizado pela D. Conceição na Comunidade do distrito de
Santa Rita do Rio de Peixe. ORDEM DO DIA: Turno Único de Discussão e
Votação: Moção nº. 054/2017, de Aplauso ao casal Maria da Conceição Carvalho
e Sr. Geraldo Júlio de Carvalho, pela promoção de evento festivo, cognominado
“Doce Natal”, no penúltimo domingo, 10 de dezembro, na sede do distrito de
Santa Rita do Rio de Peixe, sendo aprovada por unanimidade. O Prefeito
Municipal Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho pediu a palavra e
parabenizou os Vereadores pela atuação e desempenho durante o exercício de
2017. Na oportunidade, agradeceu a Câmara pela parceria, ressaltando que trouxe
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bons frutos. O Prefeito Municipal comentou que a água do Bairro Sentinela é um
caso antigo, ressaltando que em sua gestão anterior já havia sido discutido que a
manutenção da água ficaria a cargo da comunidade. Comentou ainda, que foi
surpreendido pelo Diretor da Copasa quanto a bactéria detectada na água
utilizada pela comunidade do bairro Sentinela, que poderia trazer sérios riscos
para a saúde da população. E caso a Prefeitura não tomasse as devidas
providências o mesmo iria acionar o Ministério Público. Diante disso, o Prefeito
fez o Comunicado a população do Bairro Sentinela e disse que irá marcar uma
reunião com a Diretoria da Copasa e a comunidade do Bairro Sentinela para
discutirem melhor sobre o assunto. Quanto à construção da ponte pênsil o mesmo
informou que está aguardando liberação da 3ª (terceira) parcela, após a aprovação
da SETOP. Com relação à situação das estradas o Prefeito informou que devido o
período chuvoso, as mesmas ficaram em situação complicada, mas já estão
solucionando os problemas, dentro das condições do Poder Executivo. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira questionou o Prefeito Municipal quanto à
máquina Patrol que se encontra estragada no trevo da cidade há algum tempo.
Questionou ainda, quanto à situação da licitação para o transporte escolar, para
que o Executivo não deixe para a última hora. Na oportunidade pediu desculpas
aos nobres colegas por algumas falhas cometidas, mas caso tivesse ocorrido foi na
busca do melhor para o povo. Por fim, desejou a todos um Feliz Natal e Prospero
Ano Novo. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho disse
que a Patrol está aguardando manutenção e que no próximo ano irá contratar uma
empresa credenciada pela Caterpillar para proceder ao conserto. Quanto à
licitação do Transporte Escolar, o mesmo informou que já providenciando e que
algumas linhas serão aditivadas. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias agradeceu o Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos
pelo atendimento de sua solicitação quanto ao fornecimento de cópia da gravação
da reunião anterior. Na oportunidade, solicitou ao Presidente melhorias no
sistema de sonorização do plenário para que as gravações fiquem mais nítidas.
Os Vereadores Jésus do Rosário dos Santos, Tiago Dias Vieira, Ana Nazaré
Alves de Souza Andrade, Moacir Pereira da Costa e Madalena Conceição
Rodrigues Dias agradeceram pela condução dos trabalhos e companheirismo e
desejaram a todos um Feliz Natal e Prospero Ano Novo. O Presidente Jésus do
Rosário dos Santos, em cumprimento ao disposto no art. 41-A da Lei Orgânica do
Município de Ferros, nomeou a Comissão Representativa da Câmara, durante o
recesso parlamentar ficando assim constituída: Jésus do Rosário dos Santos –
Presidente, Carlos Elísio de Oliveira – Relator e Madalena Conceição Rodrigues
Dias – Secretária. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e
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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, 18 de
dezembro de 2017.

