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Ata da vigésima segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos seis dias do mês de agosto 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 vigésima segunda 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, Fernando Moacir Pereira da
Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias, Ricardo Soares de Melo e Tiago
Dias Vieira. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira ausentou-se, tendo em vista a
Consulta Médica agendada fora do Município. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
193/2018 encaminhando a Lei nº. 635/2018, que “Autoriza Abertura de Crédito
Especial e dá outras providências”. Ofício nº. 194/2018 encaminhando a Lei nº.
636/2018, que “Altera a Lei Municipal nº. 622, de 06 de dezembro de 2017 e dá
outras providências”. Ofício nº. 195/2018 encaminhando a Lei Complementar
nº. 057/2018, que “Dispõe sobre a alteração da Lista Anexa à Lei
Complementar nº. 10, de 23 de dezembro de 2003 e dá outras providências”.
Ofício nº. 207/2018 solicitando a retirada de Pauta do Projeto de Lei nº.
013/2018, “Dispõe sobre a Constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os
procedimentos de Inspeção Sanitária em Estabelecimentos que produzam
produtos de origem animal e dá outras providências”. Ofício nº. 208/2018
encaminhando a Relação Analítica de pagamentos detalhado por Despesa
(referente ao mês de maio de 2018). Ofício nº. 209/2018, em atenção a Indicação
nº. 098/2018 da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, agradecendo
pelo reconhecimento do bom trabalho de patrolamento realizado pela equipe de
obras da Prefeitura Municipal. E ainda, solicitando auxílio da referida
Vereadora, no sentido de se conseguir doação de cascalho na região para atender
o trecho indicado. Ofício nº. 210/2018, em atenção a Indicação nº. 105/2018 do
Vereador Ricardo Soares de Melo, informando que estão providenciando um
processo licitatório com intuito de solucionar o problema enfrentado em toda
cidade. Ofício nº. 211/2018, em atenção a Indicação nº. 106/2018 da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, informando que é uma demanda existente
também em outras comunidades, mas de custo elevado. Informando ainda, que
estão sendo feitos aditivos ao contrato de iluminação pública na tentativa de
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atender a essas comunidades. Ofício nº. 216/2018, em atenção ao Requerimento
nº. 010/2018 do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, informando que o valor já
pago à empresa J. Carvalho Construção e Empreendimento Ltda pela obra de
construção da Ponte Pênsil é de R$193.071,12 (cento e noventa e três mil,
setenta e um reais e doze centavos) e o saldo em 31 de julho de 2018 é de R$
475.866,92 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais
e noventa e dois centavos), incluindo os rendimentos. Ofício nº. 217/2018, em
resposta ao Requerimento nº. 009/2018 do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
informando que o valor já pago à empresa Conata Engenharia Ltda pela obra de
construção de Sistema de Esgotamento Sanitário de Ferros é de R$ 6.394.221,03
(seis milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e
três centavos) e o saldo em 31 de julho de 2018 é de R$ 3.026.206,42 (três
milhões, vinte e seis mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos),
incluindo os rendimentos. Ressaltando que a última medição paga foi referente
ao mês de março de 2018, estando às medições seguintes sem pagamento
aguardando a aprovação de uma reprogramação de planilha pela FUNASA. E
ainda, esclarecendo que todas as ações da Prefeitura referentes à conduta perante
a obra objeto do Convenio com a FUNASA são pautadas em aprovação formal
dos setores responsáveis da FUNASA. 2) - Leitura do Expediente de
Terceiros: Ofício Circular nº. 05/2018, do Conselho Tutelar de Ferros,
encaminhando cópia da Planilha Semestral da demanda do referido Conselho período de 01/01/2018 a 30/06/2018. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Projeto de Decreto nº. 002/2018, de autoria dos Vereadores Jésus
do Rosário dos Santos e Tiago Dias Vieira, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário do Município de Ferros ao Desembargador Saulo Versiani Penna”.
Projeto de Decreto nº. 003/2018, de autoria dos Vereadores Jésus do Rosário dos
Santos e Tiago Dias Vieira, que “Concede o Título de Cidadão Honorário do
Município de Ferros ao Desembargador Fernando de Vasconcelos Lins”.
Projeto de Decreto nº. 004/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe
sobre Mudança Temporária da Sede da Câmara Municipal de Ferros”.
Indicação nº. 111/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de reforma de um mataburro, na estrada principal de acesso ao distrito de Sete Cachoeiras, mais
precisamente na divisa dos imóveis rurais do “Zé Lino” com o falecido Sidney
Machado. Indicação nº. 112/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o
“patrolamento” da estrada de acesso à localidade do “Xavier”, distrito de Borba
Gato, neste Município. Indicação nº. 113/2018, de autoria da Vereadora
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Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade se fazer a reforma do calçamento, inclusive com a troca de alguns
“bloquetes”, da entrada da sede do distrito de Borba Gato, neste Município.
Indicação nº. 114/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de reforma de uma Ponte
de madeira, na altura do Capitão do Mato, estrada que dá acesso ao distrito do
Borba Gato. Indicação nº. 115/2018, de autoria do Vereador José Eder
Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se instalar
dois redutores de velocidade (quebra-molas), na Rua Dr. Joaquim Gomes, na
sede deste Município, mais precisamente em frente ao “Bar do Claudinei Brant”.
Alguns motociclistas ou mesmo motoristas estão abusando da velocidade no
local, notadamente no período noturno, podendo ensejar graves acidentes.
Indicação nº. 116/2018, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de proceder ao desentupimento
da rede de esgoto na sede distrito de Santo Antônio da Fortaleza, mais
precisamente na Rua do Sapo, em frente à moradia do Sr. Sidnei. A situação no
local é aflitiva, em face do grande mau cheiro exalado. Indicação nº. 117/2018,
de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de encaminhar a máquina carregadeira ao distrito de
Santo Antônio da Fortaleza, mais precisamente à propriedade do Sr. Osvaldo
Sudário, na localidade do “Bom Jardim”, para proceder à limpeza de um
pequeno trecho da estrada que dá acesso à referida moradia, bem como
complementar o aterramento de uma lagoa. Indicação nº. 118/2018, de autoria
do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de encaminhar a máquina carregadeira ao distrito de Santo Antônio
da Fortaleza, mais precisamente à propriedade do Sr. “Geraldo Mamão”, para
tapar um buraco que quase está inviabilizando o acesso à sua moradia. Indicação
nº. 119/2018, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de obter junto aos órgãos ambientais,
autorização para poda de uma arvore na sede distrito de Sete Cachoeiras, mais
precisamente em frente à casa dos herdeiros do Neri Godoi, que está impedindo
a incidência no calçamento da iluminação pública. Indicação nº. 120/2018, de
autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de construção de um pequeno muro (asa ou
braço), na entrada da Ponte de concreto da sede do distrito de Sete Cachoeiras,
de forma a facilitar o ingresso dos veículos de grande porte. Atualmente os
ônibus e caminhões têm que efetuar diversas manobras para ingressar na Ponte.
Indicação nº. 121/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
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Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
“patrolamento” da estrada que interliga a sede do distrito de Sete Cachoeiras à
localidade da Cachoeira do Tenente. Trata-se um pedido renovado de forma
insistente pelos moradores da localidade. Moção nº. 018/2018, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo falecimento da Sra. Fernanda
do Carmo Silva Miguel, ocorrido no dia 15 de Julho de 2018. ORDEM DO
DIA: Turno único de Discussão e Votação: Moção nº. 018/2018, de Pesar pelo
falecimento da Sra. Fernanda do Carmo Silva Miguel ocorrido no dia 15 de
Julho de 2018, aprovada por unanimidade. O Presidente da Câmara, Jésus do
Rosário dos Santos convocou os demais Vereadores para uma reunião
extraordinária, a ser realizada após a presente Reunião Ordinária, nesta data,
com intuito de deliberar o Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2018, que
“Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Ferros ao
Desembargador Saulo Versiani Penna”; Projeto de Decreto nº. 003/2018, que
“Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Ferros ao
Desembargador Fernando de Vasconcelos Lins”; e Projeto de Decreto nº.
004/2018, que “Dispõe sobre Mudança Temporária da Sede da Câmara
Municipal de Ferros”. TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Uso da Tribuna
pelo Sr. Luiz José da Silva, que solicitou o apoio dos Vereadores desta Casa
Legislativa, para a realização da Festa de São Vicente de Paulo, no distrito de
Sete Cachoeiras. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e
solicitou ao Secretário, senhor José Eder Rodrigues Duarte, que lavrasse a ata,
para que fosse lida e assinada por todos. Câmara Municipal de Ferros, 06 de
agosto de 2018.

