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Ata da quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos doze dias do mês de março de 2018, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho sob a presidência do Vereador Geraldo Andrade da Silva Vice-Presidente, realizou-se a quinta 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:
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. O
Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos ausentou-se. Em
seguida passou-se a leitura da Ata anterior que foi aprovada e assinada por todos.
Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do expediente
do Executivo: Ofício nº. 044/2018, em atenção ao Requerimento nº. 004/2017,
encaminhando a Relação Analítica de Pagamentos referente ao mês de dezembro
de 2017. Ofício nº. 053/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 005/2018, que
“Autoriza Parcelamento de Dívida junto ao Instituto Mineiro de Gestão das
águas - IGAM e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido
Ofício. O Executivo solicitou urgência na apreciação do Projeto de Lei acima
mencionado. O pedido de urgência foi aprovado pelo Plenário. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira informou que manifestou favorável ao pedido de
urgência apresentado pelo Executivo, no entanto, foi informado pelo setor
contábil desta Casa Legislativa que não havia necessidade do pedido de
urgência, tendo em vista que se tratar apenas de cálculos e pagamento de débitos
com relação ao uso de água. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício
nº. 001/2018 do Sr. Fernando Antônio Martins Lage - Tesoureiro do Recanto
“Nossa Senhora Aparecida” - Ferros/MG, agradecendo a todos os Vereadores,
pela generosa e importante destinação de recursos financeiros à referida
Instituição. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº.
005/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo que seja
informado as razões pelas quais ainda não foram iniciadas as obras de instalação
das diversas Academias ao Ar Livre dentro do Município, até a presente data.
Segundo informações os recursos já foram liberados e se encontram em conta
corrente do Município. Indicação nº. 029/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, ratificando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de proceder à renovação do Convênio com a Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais, visando à reabertura do Posto de Identificação na

02

sede Município de Ferros, e por consequência restabelecer o serviço de emissão
de Carteira de Identidade. Os Vereadores Madalena Conceição Rodrigues Dias,
Ana Nazaré Alves de Souza Andrade e Carlos Elísio de Oliveira comentaram
sobre a extrema necessidade de restabelecimento do Posto de Identificação no
Município de Ferros, tendo em vista as diversas dificuldades enfrentadas pelos
ferrenses ao se deslocarem para as cidades vizinhas, com intuito de adquirir
Carteira de Identidade. Indicação nº. 030/2018, de autoria do Vereador Moacir
Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
encaminhar o eletricista do Município à Escola Estadual “Ponciano Pereira da
Costa”, na sede do distrito de Cubas, para vistoriar e propor soluções para a
manutenção da rede interna de distribuição de energia elétrica. Somente neste
ano já houve dois “inicio de incêndio” no referido educandário. Indicação nº.
031/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encaminhar a máquina carregadeira
à localidade do Mendonça, para remoção de barreiras, em pelo menos quatro
lugares, que estão dificultando sobremaneira a passagem de veículos. Os locais
mais embaraçosos são próximo das moradias do Robésio, do “Sô Pingo”, do Noé
e da “Boneca”. Indicação nº. 032/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares
de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de promover a
reforma de uma Ponte de madeira, na localidade da “Boa Vista dos Maltas”,
mais precisamente na estrada de acesso à Banqueta, próximo da moradia de D.
Maria Aparecida Martins. Indicação nº. 033/2018, de autoria do Vereador José
Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente
de se fazer a reforma de uma Ponte de madeira que está situada no imóvel rural
do falecido Múcio Duarte, no distrito de Sete Cachoeiras, e dá acesso às
fazendas dos Srs. Jair Ribeiro e José Rui. Indicação nº. 034/2018, de autoria do
Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de interceder junto a CEMIG (ou mesmo da empresa
terceirizada), postulando o corte rasteiro de duas arvores na sede do distrito de
Cubas. Estas árvores estão situadas próximo ao Posto de Saúde e suas raízes,
está danificando a rede de esgoto. Debaixo das árvores foi instalado um banco
onde um grande número de pessoas se abriga do sol, tomam cerveja e jogam
carteado. Como a rede de energia elétrica passa literalmente no meio das duas
árvores, tem ocorrido com frequência curto-circuito, com emissão de centelhas
de fogo, provocando medo e insegurança em todos os frequentadores do local.
Moção nº. 008/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, de Pesar pelo falecimento do Sr. José Ronaldo Campos, mais conhecido
por “Ronaldo do Dão”, ocorrido nesta última segunda-feira, 05 de março de
2018. Moção nº. 009/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
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Rodrigues Dias, de Aplauso ao Diácono Edmilson Henrique Cândido, pela
ordenação no dia 09/02/2018 e posterior transferência para a Paróquia de
Sant’Ana em Ferros/MG, onde exerce seu Ministério sendo responsável pelos
trabalhos Pastorais. Na oportunidade, registrando as felicitações e boas-vindas e
colocando o Plenário da Casa Legislativa à disposição para tratar de qualquer
assunto de interesse da Comunidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
parabenizou a Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, pela iniciativa
das Moções nº. 008 e nº. 009/2018. ORDEM DO DIA: Turno único de
Discussão e Votação: Requerimento nº. 005/2018, requerendo que seja
informado as razões pelas quais ainda não foram iniciadas as obras de instalação
das diversas Academias ao Ar Livre dentro do Município, até a presente data,
aprovado por unanimidade. Moção nº. 008/2018, de Pesar pelo falecimento do
Sr. José Ronaldo Campos, mais conhecido por “Ronaldo do Dão”, ocorrido nesta
última segunda-feira, 05 de março de 2018, aprovada por unanimidade. Moção
nº. 009/2018, de Aplauso ao Diácono Edmilson Henrique Cândido, pela
ordenação no dia 09/02/2018 e posterior transferência para a Paróquia de
Sant’Ana em Ferros/MG, onde exerce seu Ministério sendo responsável pelos
trabalhos Pastorais, aprovada por unanimidade. 2º Turno de Discussão e
Votação: Projeto de Lei nº. 004/2018, que “Concede Revisão Geral Anual aos
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de
Ferros/MG e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. O Vereador
Carlos Elísio de Oliveira apresentou base de cálculos dos valores acrescidos aos
Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, sendo
os seguintes valores: Prefeito - R$ 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta
centavos); Vice-Prefeito - R$ 95,98 (noventa e cinco reais e noventa e oito
centavos); Secretários Municipais - R$ 87,04 (oitenta e sete reais e quatro
centavos) e Vereadores - R$ 72,59 (setenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos). TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. Nada mais
havendo a tratar o Vice-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, 12 de março de 2018.

