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Ata da nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos nove dias do mês de abril 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 nona 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, Madalena Conceição
Rodrigues Dias, Moacir Pereira da Costa e Ricardo Soares de Melo. O Vereador
Tiago Dias Vieira ausentou-se. Retificando a Ata da reunião anterior, registra-se
a presença do Vereador Carlos Elísio de Oliveira. Prosseguiu-se com a pauta do
dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
082/2018 encaminhando Minuta Diária de Arrecadação de IPVA dos anos de
2017 e 2018, para conhecimento. Na oportunidade, informando que no ano de
2017, até o dia 31 de março, o Município recebeu o montante de R$291.727,40
(duzentos e noventa e um mil e setecentos e vinte e sete reais e quarenta
centavos) e no ano de 2018, até o dia 29 de março, o valor repassado foi de
apenas R$ 187.397,79 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais
e setenta e nove centavos). Ofício nº. 083/2018 encaminhando o Edital de
Convocação da Audiência Pública para a elaboração do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019, a realizar-se no dia 10 de
abril de 2018, às 17:00 horas, no Centro Cultural “Roberto Drummond”. Na
oportunidade, ressaltando a importância da participação dos Vereadores na
Audiência onde serão discutidas metas e prioridades a serem trabalhadas no ano
de 2019. Ofício nº. 085/2018 informando que foi solicitado a Mitra Diocesana de
Guanhães a autorização para a CEMIG realizar a mudança da rede de energia, do
lado direito para o lado esquerdo da estrada de acesso ao Trevo de Ferros,
visando à instalação de um religador via satélite para o benefício direto de toda a
população, pois possibilitará a ligação para funcionamento da telefonia móvel no
caso de falta de energia. Na oportunidade, esclarecendo que a autorização da
mudança da rede para o terreno à esquerda do Córrego de Santana (sentido
Ferros/Trevo) evitaria cortes de palmeiras e várias árvores na parte de baixo. E
ainda, ressaltando a urgência desta instalação, tendo em vista que as obras estão
marcadas, necessitando de uma definição urgente por parte da Mitra Diocesana
de Guanhães. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicado Nº.
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CM015705/2018 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$ 11.559,78 (onze mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) para o Programa QUOTA,
parcela 002 - emissão 09/03/2018. Comunicado Nº. CM021298/2018 do
Ministério da Educação informando as liberações de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$ 2.653,60 (dois mil seiscentos
e cinquenta e três reais e sessenta centavos) para Programa PNAE - Alimentação
Escolar - Creche, R$4.014,00 (quatro mil e quatorze reais) para o Programa
PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental, R$38,40 (trinta e oito reais
e quarenta centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar Quilombola e R$ 1.897,40 (hum mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta
centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola. 3) Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 048/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de “patrolamento” da estrada principal de
acesso ao distrito de Santa Rita do Rio de Peixe, inclusive na localidade do
“Mato Dentro”. Indicação nº. 049/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade
urgente de “patrolamento” da estrada de acesso à localidade dos “Vianas”, a
partir da rodovia asfaltada, na região do “Aquenta-sol”. Indicação nº. 050/2018,
de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de se fazer o “patrolamento” e a limpeza
marginal (bateção) da estrada municipal que interliga a rodovia asfaltada à ponte
da “Sapucaia”, região do Aquenta-sol/Fazenda do Salto, na sede deste
Município. Esta estrada dá acesso ao distrito de Brejaúba e ao Município de São
Sebastião do Rio Preto. A estrada está bastante esburacada e a visibilidade é
precaríssima em razão da altura da vegetação marginal. TRIBUNA LIVRE DO
CIDADÃO: A Senhora Maria Stela Nicácio, presente à reunião pediu a palavra
e solicitou aos Vereadores que intercedessem junto ao Executivo Municipal,
visando solucionar a situação de um compressor que se encontra ligado na sede
do Posto de Saúde do distrito de Esmeraldas, tendo em vista que o barulho
gerado pelo equipamento está prejudicando o andamento das aulas das crianças
do pré-escolar municipal. O Vereador Moacir Pereira da Costa informou que
encaminhou indicação ao Prefeito Municipal pedindo providências para
solucionar o problema em questão, no entanto, está aguardando retorno por parte
do Executivo. O Sr. Abrahão David Ferreira Barbosa, presente à reunião, pediu a
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palavra e comentou que a cidade de Ferros está passando por um problema sério
com prestação de serviços de táxi, pois após determinada hora da noite e aos
finais de semana, o serviço não está sendo prestado, prejudicando os usuários
que dependem do serviço. Informou que diversas pessoas já reclamaram dessa
situação, pois tantos outros serviços trabalham em regime de plantão, mas o
sistema de táxi na cidade de Ferros não funciona. O Vereador Carlos Elísio de
Oliveira comentou que também já recebeu diversas reclamações quanto falta de
plantão na prestação de serviços de táxi, e que o Executivo Municipal deveria
fiscalizar os serviços prestados. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou
que na última sexta-feira o novo Magistrado da Comarca de Ferros, Dr. Dalmo
Luiz Silva Bueno se reuniu com algumas autoridades, e uma das questões
levadas pelo Juiz foi à falta de Defensor Público. O referido Vereador falou
sobre a importância do Município de Ferros resolver a questão da Defensoria
Pública, pois diversas pessoas estão aguardando pelos serviços. 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, 09 de abril de 2018.

