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Ata da décima primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e três 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 primeira 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, 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.
092/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 006/2018, que versa sobre,
“Estabelece Diretrizes Gerais para a Elaboração do Orçamento do Município
para o Exercício de 2019 e dá outras providências”. Ofício nº. 093/2018
agradecendo pela Indicação nº. 047/2018 da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, e informando que tem ciência da importância da necessidade de
instalação de Câmeras na intensificação de segurança no Município de Ferros.
Informando ainda, que entrou em contato com o Banco do Brasil a fim de firmar
uma parceria, já que se trata de um investimento consideravelmente alto e
inviável financeiramente para o Município arcar no momento. Ofício nº.
094/2018, em atenção à Indicação nº. 048/2018 da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, informando que a estrada de acesso ao distrito de
Santa Rita do Rio de Peixe já foi patrolada esse ano e devido às constantes
chuvas está necessitando de manutenção novamente, entretanto, tem alguns
locais que ainda não receberam manutenção esse ano. Na oportunidade,
solicitando a compreensão da Vereadora Madalena, tendo em vista a grande
quantidade de estradas e ressaltando que mesmo com todas as dificuldades e
empecilhos estão trabalhando para mantê-las da melhor forma possível. Ofício
nº. 095/2018, em atenção à Indicação nº. 050/2018 do Vereador Ricardo Soares
de Melo, informando que estão iniciando o cadastramento para bateção de
estradas e solicitando que o referido Vereador, caso tenha conhecimento de
alguma pessoa que tenha interesse em fazer o referido serviço na região citada
na Indicação, informe a pessoa interessada para procurar o Setor de Licitações
no Prédio da Prefeitura Municipal de Ferros. Ofício nº. 098/2018, em atenção ao
Requerimento nº. 005/2018 do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, informando
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que as academias ao ar livre fazem parte do Contrato de Repasse 1015165-20
firmado com a Caixa Econômica Federal onde cada ação deve ser autorizada
formalmente pela mesma. No caso do Contrato citado, há uma gama de itens e
surge a necessidade de agregar valores para a realização de medições, sem,
contudo, deixar as empresas sem recebimento das notas fiscais. E ainda,
encaminhando cópia da autorização formal da Caixa Econômica Federal
referente às academias ao ar livre (Ofício nº. 507/2018/GIGOV/GV). Ofício nº.
100/2018 encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº. 004/2018, que
“Dispõe a Alteração da Lei Complementar nº. 23, de 10 de Fevereiro de 2009 e
dá outras providências”, que foi lido logo após o referido Ofício. Ofício nº.
101/2018 encaminhando o Projeto de Lei nº. 007/2018, “Altera a Lei Municipal
nº. 567, de 26 de Março de 2015 e dá outras providências”, que foi lido logo
após o referido Ofício. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação
nº. 057/2018, de autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de proceder ao “patrolamento” da estrada de
acesso à localidade do “Taquaraçu”, no distrito de Cubas. Nesta mesma estrada
há necessidade de se fazer uma Ponte de madeira. Indicação nº. 058/2018, de
autoria do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de reforma de uma Ponte de madeira, na localidade da
“Boa Pinta”, no distrito de Cubas. A ponte existente no local esta em péssimo
estado de conservação. Indicação nº. 059/2018, 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 moradia do “Sr. Luta”. Indicação nº. 060/2018, de
autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de reforma do banheiro existente e construção
de outro banheiro feminino, no pátio da Prefeitura (extinta cadeia), sede do
Município. O banheiro existente está em péssima condição de uso, e ainda
utilizado simultaneamente por homens e mulheres, motivo que vez por outra
enseja grande constrangimento para as usuárias. Indicação nº. 061/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade urgente de se fazer um amplo serviço de troca de lâmpadas
queimadas nas vias públicas da sede do Município, bem como nos distritos.
Indicação nº. 062/2018, de autoria dos Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e
Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de construção de uma Ponte de madeira, próximo da fazenda do Sr.
Alceu Chaves (fazenda do Porto), na estrada que dá acesso ao encontro dos Rios
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Tanque/Santo Antônio. A Ponte existente no local (antiga Usina) está bastante
enjambrada, não permitindo sequer qualquer reforma. O Vereador Ricardo
Soares de Melo questionou ao Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário
dos Santos, se o mesmo tem conhecimento do motivo pelo qual o Município está
sem sinal de telefonia móvel desde ontem. O Presidente da Câmara informou
que o problema é geral na região. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira convidou
aos demais Vereadores para participarem do 35º Congresso Mineiro de
Municípios. Na oportunidade o mesmo comentou que deve haver mais cautela
por parte dos Vereadores no estudo do Projeto de Lei Complementar nº.
004/2018, que “Dispõe a Alteração da Lei Complementar nº. 23, de 10 de
Fevereiro de 2009 e dá outras providências” e Projeto de Lei nº. 007/2018,
“Altera a Lei Municipal nº. 567, de 26 de Março de 2015 e dá outras
providências”, principalmente com relação ao Projeto que cria mais 05 (cinco)
vagas para o cargo de motorista, relatando a importância de se contratar
funcionário para o Posto de Identificação, visando à emissão de Carteiras de
Identidade que está paralisado há mais de 02 anos. E ainda, a necessidade de
contratar advogado para atuar como Defensor Público atendendo aos carentes
que necessitam desse atendimento, bem como funcionário para fiscalizar o
código de Posturas do Município de Ferros. O Presidente da Câmara comunicou
aos demais Vereadores que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 07
de maio de 2018, devido ao ferido do “Dia do Trabalhador”. 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, 23 de abril de 2018.

