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Ata da nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos dez 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 nona 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, Moacir Pereira da Costa, Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias
Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do
Expediente do Executivo: Ofício nº. 075/2017 encaminhando a Lei nº.
606/2017, que versa sobre “Atribui denominação ao Edifício Farmácia de
Minas, na sede do Município de Ferros, Estado de Minas Gerais”. Edital de
Convocação para participar da Audiência Pública para discussão e elaboração do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018, a realizarse no dia 10 de abril de 2017, às 17:00 horas, no centro Cultural “Roberto
Drummond”, neste Município. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Comunicado Nº. CM025669/2017 do Ministério da Educação informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$12.188,69
(doze mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), para Prefeitura
Municipal de Ferros - Programa QUOTA, parcela 002. Ofício nº. 01 da Sra.
Olívia de Carvalho Bretas, solicitando cópia da Ata da 6ª (sexta) e da 7ª (sétima)
Reunião Ordinária, bem como a gravação da 5ª (quinta) Reunião Ordinária de
2017. O Presidente da Câmara Municipal de Ferros, Vereador Jésus do Rosário
dos Santos colocou o Ofício da Sra. Olivia de Carvalho Bretas para deliberação
em Plenário, que foi favorável à solicitação da referida senhora. 3) - Leitura do
Expediente dos Vereadores: Projeto de Resolução nº. 004/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial para
Acompanhamento de Instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s),
Mineração, Sustentabilidade e Proteção do Rio Santo Antônio, Município de
Ferros/MG”. Indicação nº. 045/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário
dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
“patrolamento” da estrada principal de acesso ao distrito de Esmeraldas,
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notadamente na localidade do Mendonça, onde além de dificuldades provocadas
pela alta declividade esta bastante esburacada. Indicação nº. 046/2017, de autoria
do Vereador Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de reforma de uma Ponte de madeira, mais conhecida por
“ponte do campo”, logo na saída da sede do distrito de Cubas, sentido Joanésia,
no imóvel rural pertencente ao falecido Joaquim Pereira da Costa, cuja alcunha é
“Quim Ponciano”. A ponte está em péssimo estado de conservação, inclusive
“afundando” e soltando os pranchões. Indicação nº. 047/2017, de autoria do
Vereador Tiago Dias Vieira, renovando a Indicação de nº 016/2017, formulada
pelo ilustre Vereador Ricardo Soares de Melo, mais uma vez participando 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 “Sr. Salvador da Ponte”. Paralelamente à
construção do passeio, instalar placas proibindo o estacionamento de veículos,
devido ao grande fluxo de pedestres naquele local. Indicação nº. 048/2017, de
autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de estudar a viabilidade de instalação de um
Poço Artesiano na sede do distrito de Sete Cachoeiras, para atendimento de toda
a população da sede do distrito. Há necessidade preliminarmente de análise
laboratorial da água consumida na localidade. Esta indicação se deve ao grande
número de pedidos dos moradores, assustados e temerosos com a crescente onda
de esquistossomose (também conhecida por doença do caramujo, xistose, barriga
d´agua ou bilharzíase) identificada ultimamente em exames de laboratório.
Moção nº. 007/2017, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos, de
Pesar pelo falecimento do Sr. Raimundo Júlio Rodrigues, ocorrido no dia 02 de
abril de 2017. Ele residia no distrito de Esmeraldas, Neste Município. Moção nº.
008/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, de
Aplauso ao casal Rúbio Pereira Duarte e Alzira Martins Duarte, pela celebração
neste último final de semana, na sede do distrito de Sete Cachoeiras, do
sexagésimo aniversário de casamento (bodas de diamante), cercados de
familiares, amigos e moradores da localidade. No convite do casal constou
expressamente que gostariam de receber como presente, bens não perecíveis
para doação às entidades carentes do Município. Parte destes bens foram doados
ao Hospital São Judas Tadeu e a parte remanescente à Casa de Idosos “Recanto
Nossa Senhora Aparecida”, no bairro Sentinela. Louve-se a generosidade e o
sentimento altruísta do casal, que apesar de residirem em Governador Valadares
optaram por comemorar a data na terra natal. ORDEM DO DIA: Turno Único
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de Discussão e Votação: Moção nº. 007/2017 de Pesar pelo falecimento do Sr.
Raimundo Júlio Rodrigues, ocorrido no dia 02 de abril de 2017, aprovada por
unanimidade. Moção nº. 008/2017 de Aplauso ao casal Rúbio Pereira Duarte e
Alzira Martins Duarte, pela celebração neste último final de semana, na sede do
distrito de Sete Cachoeiras, do sexagésimo aniversario de casamento (bodas de
diamante), cercados de familiares, amigos e moradores da localidade, aprovada
por unanimidade. O Presidente comunicou aos demais Vereadores que devido a
Audiência Pública para discussão e elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2018, apresentação do Relatório Anual de
Atividades da Emater, referente ao ano de 2016, foi adiada para o dia 17 de abril
de 2017. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira pediu a palavra e comentou que a
Servidora do Município, Sra. Cláudia Machado Lage de Carvalho, disse que
seria apresentado o Plano de Trabalho do Hospital São Judas Tadeu, mas até a
presente data não encaminhou o referido plano a esta Casa, relatando a
importância da apresentação do Plano para deliberação de Subvenção. Na
oportunidade, comentou que hoje está completando 100 (cem) dias de mandato
da atual Gestão parabenizando a todos. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comentou ainda sobre a limpeza que está sendo executado no Bairro Sentinela,
no Município de Ferros, alegando que estão realizando corte dos matos que
estavam invadindo a via, no entanto, esses matos estão sendo depositado na
própria via, o que está dificultando a circulação de veículos, pois o trânsito está
em meia pista. Disse ainda que tomou conhecimento de que uma moradora do
referido Bairro foi atropelada na rua, pois o veículo foi desviar do mato que
estava sobre a pista e atingiu a pedestre. E ainda comentou que verificou a
existência de postes sem iluminação como havia relatado anteriormente na
indicação nº. 033/2017. E que os moradores locais estão reclamando dessa
situação. 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, 10 de abril de 2017.

