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Ata da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2017, às dezessete horas, no salão Dr.
Edésio Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, realizou-se a terceira reunião ordinária da primeira 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: Leitura do Expediente dos Vereadores: Projeto de Lei nº.
003/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, que “Atribui
denominação ao Edifício Farmácia de Minas, do Município de Ferros, Estado
de Minas Gerais”. Projeto de Resolução nº. 002/2017, de autoria da Mesa
Diretora, que “Dispõe sobre a mudança de horário das Reuniões Ordinárias da
Câmara Municipal de Ferros”. Projeto de Resolução nº. 003/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a instituição de Comissão Especial para
monitoramento da Gestão do Hospital São Judas Tadeu, no Município de
Ferros”. Indicação nº. 013/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, necessidade de remover um mata-burro,
em perfeito estado de uso, na estrada principal de acesso à localidade dos
“Fernandes”, distrito de Cubas, mais precisamente na localidade da fazenda
“Três Pedras”, nas imediações dos imóveis rurais de Uênio Alves Drumond e
Antônio Pereira da Costa. No mesmo local deverá ser instalado um jogo de
manilhas, tamanho 0.60, de vez que sob o mata-burro passa um pequeno
córrego. Indicação nº. 014/2017, de autoria do Vereador Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, necessidade urgente de colocar
cascalho (ou entulhos de construção) na estrada principal de acesso a
Esmeraldas, mais precisamente na saída desta Cidade, logo que se deixa o
perímetro urbano. Indicação nº. 015/2017, de autoria do Vereador Ricardo
Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
interceder junto ao Departamento de Estradas e Rodagem postulando a
recomposição imediata das caneletas da rodovia asfaltada de acesso a esta
Cidade, logo nas proximidades do “Bar do Bengala”. Indicação nº. 016/2017, de
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autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de se fazer a complementação do passeio na Rua Dr. Júlio
Drumond, na sede deste Município, mais precisamente entre a “loja da Teteca” e
a moradia do “Salvador da Ponte”. Este trecho encontra-se em terra batida,
havendo necessidade de cimentação, pois no período chuvoso com a formação
de nacos de barro as pessoas são levadas a passar pela Rua, com risco de
atropelamento, notadamente pelas crianças, gestantes e idosos. Indicação nº.
017/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o “patrolamento” da estrada
municipal de acesso à localidade do “Taboão”. Esta estrada está abandonada
pelo Poder Público há vários anos, encontrando-se quase que praticamente
intransitável. Indicação nº. 018/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o
“patrolamento” da estrada de acesso ao “Córrego dos Vianas”, zona rural da
sede deste Município, com entrada nas proximidades da Lanchonete Cachoeira.
Nesta estrada há duas ramificações, uma conhecida por “Vianas de Dentro” e a
outra “Vianas de Fora”. Segundo informações a Kombi Escolar não está fazendo
todo o percurso necessário, em face das condições adversas da estrada. 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 Lei Complementar nº. 001/2017, “Altera a Lei Complementar nº. 26
de 17 de dezembro de 2009, que institui o Estatuto do Magistério Público da
Educação Básica do Município de Ferros”. 1º Turno de Discussão e Votação:
Projeto de Lei Complementar nº. 001/2017, “Altera a Lei Complementar nº. 26
de 17 de dezembro de 2009, que institui o Estatuto do Magistério Público da
Educação Básica do Município de Ferros”, aprovado por unanimidade. O
Presidente da Câmara Municipal de Ferros, Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, sugeriu que a próxima Reunião Ordinária fosse realizada no dia
06/03/2017. O plenário se manifestou favorável. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira comentou sobre sua participação na Audiência de Instalação da
Correição ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2017, na Sala de
Audiências do Fórum da Comarca de Ferros, onde informou que a Câmara
Municipal de Ferros, não possui nenhuma reclamação, mas relatou a
preocupação do Poder Legislativo com relação a possível extinção da Comarca
de Ferros, bem como a situação dos detentos deste Município no presídio de
Itabira. O Excetíssimo senhor Luiz Flávio Ferreira, Juiz de Direito da Comarca
de Ferros esclareceu que a permanência da Comarca de Ferros, não depende
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dele, e que realmente alguns tribunais defende a diminuição de comarcas com
pouca movimentação. E com relação aos presos da Comarca de Ferros que estão
em Itabira são de responsabilidade deste juízo, mas após o julgamento são de
responsabilidade do Juiz de Itabira. Comentou ainda sobre a sua participação na
Solenidade de entrega de Homenagens aos Excelentíssimos Senhores
Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Herberth José Almeida Carneiro
e Deputado Federal, Gabriel Guimarães, realizada no Município de Conceição
do Mato Dentro, no dia 19 de fevereiro, onde foi relatada a dificuldade que o
Estado de Minas Gerais está enfrentado politicamente e financeiramente, mas
que as instituições continuam funcionando normalmente. E através do Prefeito
de Conceição do Mato Dentro se colocaram a disposição para atender as
demandas das cidades. 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, 20 de fevereiro de 2017.

