01

Ata da oitava reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos três dias do mês de abril de 2017, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos Santos,
realizou-se a oitava 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, José Eder Rodrigues Duarte, Ana Nazaré Alves de Souza Andrade,
Carlos Elísio de Oliveira, Madalena Conceição Rodrigues, Moacir Pereira da
Costa, Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. O Vereador Geraldo
Andrade da Silva ausentou-se. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
055/2017 encaminhando a Lei Complementar nº. 045/2017, que versa sobre
“Altera a Lei Complementar nº. 26 de 17de dezembro de 2009, que Institui o
Estatuto do Magistério Público da Educação Básica do Município de Ferros”.
2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Correspondência da Equipe local da
Emater de Ferros/MG, encaminhando o relatório Anual de Atividades, onde são
descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater/MG, e os resultados
alcançados no ano de 2016, neste Município. Na oportunidade, solicitando o
agendamento de uma reunião da Câmara Municipal, para apresentação do
Relatório Anual de Atividades de 2016 aos Vereadores e demais lideranças
Municipais. Correspondência do Gabinete do Deputado Estadual Tito Torres,
encaminhando cópia do Ofício nº. 127/17, protocolizado na Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG, contendo assunto de interesse do distrito
de Esmeraldas. Carta da Coordenação da Frente Ferrense em Defesa da
Previdência Social, como se segue: “FERROS, 31 DE MARÇO DE 2017. Aos
Vereadores, Vereadoras e Prefeito Municipal de Ferros. A coordenação da Frente Ferrense
em Defesa da Previdência Social, coletivo de Trabalhadores da Educação de Ferros, vem
buscar o seu apoio político para defender a Previdência Social do Brasil. Sabemos que são os
municípios que elegem os Deputados Federais e Senadores e são eles que votarão a PEC
287/16. Vamos unir à Frente Ferrense em Defesa Social da Previdência Social, e impedir o
retrocesso. Esta reforma é para excluir e sabemos que a falta de proteção social que virá com
a aprovação desta PEC 287/16 resultará em muita miséria para a população trabalhadora.
Solicitamos que façam contato com o seu Deputado Federal e Senador que possui mandato e
peça que vote NÃO a PEC 287/16. A Coordenação da Frente Ferrense em Defesa da
Previdência Social divulgará para toda população ferrense os Deputados Federais e
Senadores que votarem a favor da PEC 287/16 e contra o trabalhador ferrense.
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Atenciosamente, COORDENAÇÃO DA FRENTE FERRENSE EM DEFESA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL”. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação

nº. 040/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer uma faxina das
“entradas” da sede do município de Ferros, notadamente da entrada principal
através da rodovia asfaltada. O Município recebe um grande número de
visitantes e a limpeza marginal das estradas, das ruas e praças é que fica na
memoria dos visitantes. Indicação nº. 041/2017, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de se instalar uma lâmpada direcionada para a nova
Academia ao Ar Livre situada no entroncamento da Rua Arthur Couto com a
“Fontinha”. O local está com a iluminação bastante deficiente, desestimulando o
uso da Academia no horário noturno. É o horário onde não há a incidência
inclemente do sol. Indicação nº. 042/2017, de autoria do Vereador José Eder
Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se
fazer o “patrolamento” da estrada que interliga a localidade da Cachoeira do
Tenente (imóvel de Antônio Pereira) no distrito de Sete Cachoeiras ao Barro
Branco no distrito de Cubas, passando inclusive pela “Fazenda Pedra Grande”.
Indicação nº. 043/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se construir um
abrigo para os cães abandonados pelas estradas, ruas e praças do Município,
onde se possa acolhê-los, fazer a castração dos machos, alimentá-los e
disponibiliza-los para doação. Indicação nº. 044/2017, de autoria da Vereadora
Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de canalização da rede de esgoto na localidade da Vila
Mesquita, mais conhecida por “Vila Macarrão”, nas proximidades da sede do
distrito de Sete Cachoeiras. O esgoto escorre a céu aberto e os moradores temem
pelo surgimento e proliferação do mosquito aedes aegypti, com todas suas
mazelas. Moção nº. 006/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
de Pesar pelo falecimento da Sra. Geralda Anício de Carvalho Lage, ocorrido na
última sexta-feira, 31 de março de 2017. Ela exerceu por muitos anos a atividade
de costureira e no plano espiritual foi “ministra da eucaristia”. Deixou uma
numerosa prole. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias pediu a
palavra e agradeceu a presença dos cidadãos, presentes à reunião, que vieram
participar a convite da mesma. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira pediu a
palavra e comentou sobre a resposta do Prefeito Municipal em atenção à
indicação nº. 033/2017 quanto à falta de iluminação pública, informando que foi
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rescindido o contrato com a prestadora CELT Engenharia e que a contratação de
uma nova prestadora já está sendo providenciada. Comentou ainda sobre a
indicação, quanto à falta de energia nos distritos, esclarecendo que a indicação se
referia à instalação de geradores de energia nos locais onde existem poços
artesianos para que não falte água nas comunidades, devidos as constantes
quedas de energia. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira parabenizou a
Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marina de Brito e Silva, pela apresentação
das atividades que foram realizadas pelo Município de Ferros, nos últimos
meses. Na oportunidade, comentou sobre a falta de alguns medicamentos de
controle na Farmácia Municipal, relatando que alguns populares o procuraram
pedindo a intercessão junto à Secretaria de Saúde para adquirir os medicamentos
que estão em falta. A Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade comentou
que a Sra. Neusa, moradora do Bairro Sentinela, esteve na Secretaria de Saúde
para pegar medicamento, mas estava em falta. No entanto, a referida senhora
procurou o Prefeito Municipal, onde foi informada que a Secretária de Saúde,
Sra. Marina de Brito e Silva está tentando resolver o problema para compra de
medicamentos. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos
comunicou que na próxima reunião ordinária a Equipe da Emater irá apresentar
o Relatório Anual das Atividades realizadas no ano de 2016, no Município de
Ferros. ORDEM DO DIA: Turno Único de Discussão e Votação: Moção nº.
006/2017 de Pesar pelo falecimento da Sra. Geralda Anício de Carvalho Lage,
ocorrido na última sexta-feira, 31 de março de 2017, aprovada por unanimidade.
2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 004/2017, “Atribui
denominação à Academia de Saúde, na sede do Município de Ferros, Estado
de Minas Gerais”, aprovado por unanimidade. 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, 03 de abril de 2017.

