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Ata da vigésima primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos dezesseis dias do mês de julho 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 vigésima primeira 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,
Fernando Moacir Pereira da Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias,
Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia:
EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº.
175/2018, em atenção ao Requerimento nº. 007/2018, informado que a máquina
da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço - AMME
encontra-se trabalhando no Município de Ferros desde o início do mês de junho
de 2018, tendo completado 134hs (cento e trinta e quatro horas) trabalhadas.
Ofício nº. 201/2018, em atenção à Indicação nº. 094/2018, informando que já
tinham conhecimento da necessidade da realização de intervenção na estrada de
acesso ao distrito de Santa Rita e a equipe de obras da Prefeitura executou os
serviços há aproximadamente 30 dias. Ofício nº. 202/2018, em atenção à
Indicação nº. 092/2018, informando que estão com o mata-burro à disposição
para substituir o mata-burro da estrada de acesso à localidade da “Meia Pataca”.
Informando ainda, que será realizado o agendamento para executar a instalação
de um novo mata-burro na divisa da Fazenda do Sr. Fausto (Liu). Ofício nº.
203/2018, em atenção à Indicação 100/2018, informando que a área citada é de
difícil acesso para a Patrol, mas irá realizar o serviço utilizando a Carregadeira.
Ofício nº. 204/2018, em atenção à Indicação nº. 099/2018, informando que a
máquina da AMME encontra-se trabalhando na região do “Mar Vermelho” e
brevemente realizará o serviço no local citado na referida Indicação. Ofício nº.
205/2018, em atenção à Indicação nº. 097/2018, informando que o Executivo
tem conhecimento da necessidade e utilidade da demanda mencionada para as
festas do Município, mas, informando que o momento não é o mais apropriado
para realizar a aquisição de um palco móvel, visto que não só município de
Ferros, mas todos os municípios mineiros se encontram em situação financeira
extremamente complicada. Entretanto, colocará a sugestão no planejamento,
para que a aquisição seja realizada em um momento oportuno. 2) - Leitura do
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Expediente dos Vereadores: Requerimento nº. 010/2018, de autoria do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo, que nos seja informado qual o
valor já efetivamente pago à empresa J. Carvalho Construções Empreendimentos
para a construção da Ponte pênsil na sede do Município, bem como o percentual
da obra já realizada e qual o saldo remanescente existente em caixa para o
custeio final da obra. Indicação nº. 105/2018, de autoria do Vereador Ricardo
Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
instalar um suporte de madeira ou mesmo de ferragem, nas lixeiras da sede do
Município, de forma a impedir que cães ou outros animais derramem o lixo antes
de seu recolhimento. O derramamento do lixo tornou-se frequente na sede do
Município, emporcalhando a cidade. O suporte seria feito nos moldes de um que
foi instalado por particulares em frente à saída da Fontinha. Indicação nº.
106/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de se instalar uma rede de
iluminação pública no vilarejo da “Vila Macarrão”, nas proximidades da sede do
distrito de Sete Cachoeiras. Indicação nº. 107/2018, de autoria do Vereador
Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de aterramento da cabeça de uma Ponte de madeira, na estrada de
acesso à localidade das “Três Pedras”, no distrito de Cubas. A Ponte em si está
em bom estado, mas resta tapar o buraco causado por uma enxurrada. Indicação
nº. 108/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de aterrar para cobrir as pedras
pontiagudas e subsequentemente encascalhar a estrada de acesso ao “Baixadão”,
na localidade do Mendonça. Indicação nº. 109/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, renovando a Indicação nº. 101/2017,
indicando à necessidade de se fazer a limpeza (bateção) do campo de futebol da
sede do distrito de Santa Rita do Rio de Peixe. Apesar de constituir em um dos
poucos divertimentos dos atletas da localidade, há tempos que o campo não pode
ser utilizado devido ao “matagal”. Indicação nº. 110/2018, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, renovando a Indicação de nº 041/2018,
datada de 26 de março de 2018, indicando ao Prefeito Municipal, a necessidade
de se refazer parte do calçamento de uma via pública na sede do distrito de Santa
Rita do Rio de Peixe, neste Município. Parte do calçamento foi totalmente
destruído e as pedras remanescentes estão amontoadas ao lado da via pública.
ORDEM DO DIA: Turno único de Discussão e Votação: Requerimento nº.
010/2018, requerendo que seja informado qual o valor já efetivamente pago à
empresa J. Carvalho Construções Empreendimentos para a construção da Ponte
pênsil na sede do Município, bem como o percentual da obra já realizada e qual
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o saldo remanescente existente em caixa para o custeio final da obra, aprovado
por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu aos demais
Vereadores que fosse realizada uma reunião para discutir sobre a situação da
instalação ou não das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH’s no rio Santo
Antônio, neste Município. Os Vereadores concordaram com o Vereador Carlos
Elísio de Oliveira. A Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade convidou
aos demais Vereadores e todos os presentes para participarem da Tradicional
Festa do distrito de Sete Cachoeiras, a realizar-se nos dias 20, 21 e 22 de julho
de 2018. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos, em
cumprimento ao disposto no art. 41-A da Lei Orgânica do Município de Ferros,
nomeou a Comissão Representativa da Câmara, durante o recesso parlamentar
ficando assim constituída: Presidente: Jésus do Rosário dos Santos; Relator:
Ricardo Soares de Melo; e Secretária: Madalena Conceição Rodrigues Dias.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. Nada mais havendo a
tratar o Presidente encerrou a reunião e solicitou ao Secretário, senhor José Eder
Rodrigues Duarte, que lavrasse a ata, para que fosse lida e assinada por todos.
Câmara Municipal de Ferros, 16 de julho de 2018.

