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Ata da décima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dezesseis dias do mês de abril de 2018, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
realizou-se a décima 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: Jésus do Rosário dos
Santos, 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 Vereador Geraldo
Andrade da Silva ausentou-se. O Vereador Tiago Dias Vieira apresentou
atestado médico, justificando sua ausência na reunião anterior. Prosseguiu-se
com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo:
Ofício nº. 086/2018 encaminhando a Relação Analítica de Pagamentos, referente
aos meses de janeiro e fevereiro de 2018, conforme solicitado no Requerimento
nº. 004/2017. Ofício nº. 087/2018 encaminhando a Lei Complementar nº.
054/2018, que “Dispõe sobre a Alteração da Lei Complementar nº. 023 de 10 de
fevereiro de 2009”. Ofício nº. 088/2018, em atenção a Indicação nº. 043/2018,
informando que foram realizados alguns reparos no local, porém trata-se de um
local de difícil acesso para caminhões, visto que para ter acesso ao morro do
“Baixadão” é necessário passar por uma ponte de madeira que pode vir a cair
com o peso do veículo e não possui cascalho nas proximidades. Ofício nº.
089/2018, em atenção a Indicação nº. 044/2018, informando que na localidade
da Montanha já se encontram duas peças de madeira, no entanto, essa quantidade
não é suficiente para executar o serviço, tendo em vista que ainda faltam duas
peças a serem liberadas pela CENIBRA. Informando ainda que os pranchões já
foram adquiridos através de licitação, o que possibilitará a realização da reforma
dessa ponte e de outras que estão na mesma situação ou até piores. Ofício nº.
090/2018, em atenção a Indicação nº. 045/2018, informado que estão
trabalhando intensamente na manutenção das estradas que são rota de transporte
escolar, porém devido às constantes chuvas que vem ocorrendo no Município
desde o mês de dezembro, alguns serviços de patrolamento realizados foram
perdidos. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Convite da Câmara
Municipal de Guanhães, para participar da Palestra “A Gestão Pública e o
Papel do Poder Legislativo Diante da Crise Brasileira”, que será realizada no
dia 16 de abril de 2018, às 19:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de
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Guanhães, com o palestrante Toninho Andrade - ex-Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais e ex-Presidente da Associação Mineira dos
Município. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
051/2018, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer o “patrolamento” da
estrada principal de acesso ao distrito de Sete Cachoeiras. Na oportunidade fazer
o “patrolamento” e limpeza marginal da estrada alternativa que interliga Sete
Cachoeiras à sede do distrito de Santo Antônio, passando inclusive pela
localidade do “Caburé”. Indicação nº. 052/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de disponibilizar um servidor municipal para proceder à limpeza do
Velório Municipal, pelo menos uma vez por semana. Indicação nº. 053/2018, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de celebrar um Convênio com os Oficiais de
Registro Civil do Município de Ferros para a celebração de casamento
comunitário. Há um grande número de casais no Município, sobrevivendo sob a
forma de união estável, pois não têm condições de arcar com as despesas de
Cartório. Indicação nº. 054/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
“patrolamento” da estrada de acesso à localidade da “Baixada”, no distrito de
Sete Cachoeiras, com inicio na Fazenda do “Neco Ribeiro” e término no imóvel
do falecido Múcio Duarte. Indicação nº. 055/2018, de autoria da Vereadora Ana
Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de reforma de uma Ponte de madeira, na estrada que interliga a sede
do distrito de Sete Cachoeiras à localidade da Cachoeira do Tenente, mais
precisamente em frente à fazenda do Sr. Antônio Soares. A Ponte está situada
logo na saída da sede do distrito de Sete Cachoeiras, bem próximo do perímetro
urbano. Indicação nº. 056/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer o
“patrolamento” e/ou mediante operação tapa buracos, na estrada principal de
acesso ao distrito de Cubas, passando por Esmeraldas. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira informou que se atrasou para a presente reunião, tendo em vista que
estava em consulta médica em Itabira. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO:
Não houve inscritos. 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, 16 de abril de 2018.

