01

Ata da trigésima terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 trigésima terceira 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,
Fernando Moacir Pereira da Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias,
Ricardo Soares de Melo. O Vereador Tiago Dias Vieira ausentou-se. Prosseguiuse com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do expediente de
Terceiros: Ofício: DA/HSJT/19/2018, da Diretoria Administrativa do Hospital São
Judas Tadeu, em resposta ao Ofício nº. 128/2018, de 24 de setembro de 2018,
informando que o Hospital recebeu da Prefeitura de Ferros uma parcela de
R$77.000,00 (setenta e sete mil reais) em 16 de março de 2018, referente o Projeto nº.
02/2018 e outra parcela de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) referente ao Projeto nº.
03/2018. Na oportunidade, encaminhando anexo, cópia da Prestação de Contas da
parcela de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e ressaltando que a Prestação de
Contas referente aos R$77.000,00 (setenta e sete mil reais) já foi entregue
anteriormente. Ofício nº. 08/2018 da Sra. Rafaela Ramos de Souza - Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Ferros,
convidando para a II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
com o Tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências’, que
será realizada no dia 23 de outubro de 2018, de 12h00min às 18h00min, no Centro
Cultural “Roberto Drummond”, neste Município. E ainda, solicitando a indicação de
02 (dois) representantes desta Câmara, para serem cadastrados como delegados na
referida Conferência. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Proposta de
Emenda Revisional nº. 001/2018, de autoria da Mesa Diretora, à Lei Orgânica do
Município de Ferros/MG. Indicação nº. 156/2018, de autoria do Vereador Ricardo

Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se
fazer serviços de manutenção na Rua Teodorico Nascente, mais conhecida por
Rua do Altinho, na sede deste Município. No piso há inúmeras infiltrações.
Indicação nº. 157/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de encaminhar o
eletricista do Município à sede do distrito de Cubas, para fazer uma revisão da
rede elétrica da Igreja São José. Isto tem gerado grande preocupação aos
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devotos, temerosos do risco de incêndio. ORDEM DO DIA: Leitura dos
Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Decreto
Legislativo nº. 005/2018, que “Aprecia as Contas do Município de Ferros
referente ao Exercício de 2016”. Turno único de Discussão e Votação: Projeto
de Decreto Legislativo nº. 005/2018, que “Aprecia as Contas do Município de
Ferros referente ao Exercício de 2016”, aprovado por unanimidade. Os
Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e Ricardo Soares de Melo parabenizaram o
Sr. Fernando Antônio Martins Lage, presente à reunião, pela passagem de seu
aniversário nesta data. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou com o
Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa sobre um mata-burro, próximo à
propriedade do Sr. Pedro Tibúrcio, alegando que passou no local e constatou que
o mesmo está em péssimo estado de conservação, como já relatado pelo
Vereador Fernando. Na oportunidade, reforçou a necessidade de se proceder a
manutenção do citado mata-burro. O Vereador Fernando Moacir Pereira da
Costa parabenizou o Vereador Carlos Elísio de Oliveira por reforçar a indicação
de sua autoria, alegando que seria muito importante se o Prefeito Municipal
estivesse presente à reunião para ter conhecimento do fato. O Vereador Carlos
Elísio de Oliveira comentou com os demais Vereadores que fez um orçamento
para reforma da casa da Sra. Maria de Lourdes Aparecida do Carmo, moradora
da localidade do “Xavier”, que está caindo e coberta por lonas plásticas. Na
oportunidade, pediu ajuda financeira dos demais Vereadores para que a referida
senhora possa comprar o material necessário. A Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias disse que a iniciativa do Vereador Carlos Elísio de Oliveira é
válida, no entanto, relatou que o mesmo deveria dar ciência dos fatos em
plenário, antes de sair divulgando nas redes sociais, alegando que os Vereadores
e o Executivo estão sendo julgados sem ter conhecimentos dos fatos. Na
oportunidade, comentou que o primeiro passo é procurar ajuda junto aos órgãos
competentes para tentar solucionar o problema, e caso não haja retorno, pedir
ajuda financeira de todos. 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, 22 de
outubro de 2018.

