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Ata da trigésima quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos cinco dias do mês de novembro 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 trigésima 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, Fernando Moacir Pereira da
Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias, Ricardo Soares de Melo e Tiago
Dias Vieira. O Vereador Jésus do Rosário dos Santos ausentou-se. O Presidente
comunicou aos demais Vereadores que a Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade apresentou Atestado Médico justificando a sua ausência na Reunião
Ordinária anterior. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) Leitura do Expediente do Executivo: Projeto de Lei nº. 014/2018, “Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2019”. Projeto de
Lei nº. 015/2018, “Autoriza Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e
Auxílios Financeiros, no Exercício de 2019, às Organizações da Sociedade Civil
que especifica”. Ofício nº. 286/2018, em atenção a Indicação nº. 153/2018 do
Vereador Ricardo Soares de Melo, informando que já havia recebido uma
indicação de outro Vereador contendo o mesmo assunto da referida Indicação e
os serviços já foram realizados. 2) - Leitura do Expediente dos Vereadores:
Indicação nº. 161/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, renovando a Indicação nº. 074/2017, postulando e cientificando ao
Prefeito Municipal da necessidade premente de reforma do meio-fio instalado na
Rua de Cima, na sede do distrito de Sete Cachoeiras. Conforme já assinalado
naquela oportunidade o calçamento está desprendendo. E com o desprendimento
(soltura) das pedras a população poderá facilmente carrega-las para fomentar
alicerces em construções pessoais, como já ocorreu no passado. Moção nº.
033/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo
falecimento da Sra. Senhorinha Lage Duarte, mais conhecida por “Naná do
Osvaldo Santana”, ocorrido no dia 30 de Outubro de 2018. Ela residia na
Fazenda da Providência. ORDEM DO DIA: Turno único de Discussão e
Votação: Moção nº. 033/2018, de Pesar pelo falecimento da Sra. Senhorinha
Lage Duarte, mais conhecida por “Naná do Osvaldo Santana”, ocorrido no dia
30 de Outubro de 2018, aprovada por unanimidade. O Vereador Tiago Dias
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Vieira comentou sobre a reunião que tiveram com a Cemig no ano passado,
alegando que foi bastante proveitosa, uma vez que a Cemig procedeu à limpeza
nas proximidades na rede elétrica, fato que diminuiu os danos causados durante
a última tempestade. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
questionou o Prefeito Municipal, presente a reunião, se o mesmo tem
conhecimento da situação da rede elétrica do Povoado do “Alegre” que está toda
coberta por cipó. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho
Filho disse que tem conhecimento do fato, e conforme já informado pelo
Vereador Tiago Dias Vieira, o Município de Ferros foi contemplado com a
limpeza das margens da rede elétrica. O Prefeito Municipal comentou quanto à
obra dos irmãos Reinaldo, Wagner e Beto Venceslau que está sendo afetada pela
obra de construção da nova Ponte Pênsil, ressaltando que o projeto da obra foi
aprovado sem analisar ambas as construções e com isso a rampa de acesso à
ponte pênsil prejudicará a entrada de acesso à obra dos irmãos Venceslau. O
Prefeito Municipal afirmou que o Vereador Carlos Elísio de Oliveira tem melhor
conhecimento quanto à obra da Ponte, pois a Arquiteta Rita de Cássia afirmou
que não acompanhou a obra da ponte, mas o Vereador Carlos Elísio de Oliveira
quando era Secretário de Educação na Gestão anterior, acompanhava de perto a
execução das obras. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que quando foi
Secretário de Educação sempre se interessou por todos os projetos que
beneficiasse o Município de Ferros, mas devido à legislação eleitoral se afastou
da Secretaria Municipal de Educação em abril de 2016. Na oportunidade,
afirmou que desde Administração do Prefeito Raimundo Menezes de Carvalho
Filho, a Arquiteta Rita de Cássia acompanha as obras tanto no Processo
Licitatório quanto na fiscalização, como pode ser comprovado pelo Prefeito da
Gestão anterior, Sr. Carlos Castilho Lage. O Sr. Reinaldo Venceslau comentou
que em conversa com o Engenheiro e com o Proprietário da empresa responsável
pela execução da obra da Ponte Pênsil, foi informado que há a possibilidade de
se alterar o projeto para não prejudicar a entrada de sua obra. O Vereador Tiago
Dias Vieira sugeriu que o Prefeito Municipal convidasse o Sr. Reinaldo
Venceslau para participar da reunião que será realizada no dia 07 de novembro
de 2018 (quarta-feira), com o Engenheiro do Projeto e com o proprietário da
Empresa responsável pela execução da obra da Ponte Pênsil. O Prefeito
Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho confirmou que irá se
reunir com as partes a fim de resolver os problemas e convidou o Sr. Reinaldo
para participar da reunião. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias
questionou quanto à situação da obra em frente à sorveteira, na Praça Major
Camilo, onde existe uma depressão e acúmulo de água na rua. O Prefeito
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informou que o problema é antigo, pois segundo informações quando o Pedro
Chiquito foi construir houve entupimento na rede local, e que foi realizado um
serviço paliativo a fim de amenizar os problemas, mas para realizar um serviço
definitivo, tem que se fazer a abertura da rede fluvial, e, esse o ano o município
não tem condições de realizar nova obra. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
disse que fez indicação relatando o problema, tendo em vista que as pessoas
estão reclamando e ameaçando entrar na Justiça contra o Município de Ferros,
por terem seus veículos danificados no local. 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, 05 de novembro de 2018.

