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Ata da vigésima sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos dez dias do mês de setembro 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 sétima 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 e
Ricardo Soares de Melo. O Vereador Tiago Dias Vieira ausentou-se. Prosseguiuse com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente de
Terceiros: Mensagem de e-mail da Sra. Maria Amélia e Silva Caldeira Secretária Municipal do Escritório Local da Emater/MG, neste Município,
comunicando que estará de Licença Prêmio, no Período de 06 a 21 de setembro
de 2018, mas o Técnico Alessandro estará trabalhando. Convite da Secretaria
Municipal de Assistência Social, para participar da Consulta Pública do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo, a realizar-se no dia 17 de setembro de
2018, às 17:00 horas no Centro Cultural “Roberto Drummond”, neste Município. 2) -

Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº. 138/2018, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo e Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer reparos no calçamento da
“Rua do Célio”, mais precisamente em frente à residência de um senhor
conhecido por “Parafuso”, na sede deste Município. Há inúmeros buracos na
referida via pública, deixando-a praticamente intransitável. Indicação nº.
139/2018, de autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, renovando a
Indicação de nº 134/2017, que participa ao Prefeito Municipal a necessidade
urgente de reforma de um mata-burro na estrada principal de acesso ao distrito
de Sete Cachoeiras, mais precisamente na divisa dos imóveis rurais pertencentes
ao “Nei do Nelito” e Juvenil R. Anício (Ní). O mata-burro já soltou algumas
peças de metal e no local foram introduzidas vigas de madeira, que também
estão soltando, ensejando grande perigo notadamente para os motociclistas.
Indicação nº. 140/2018, de autoria dos Vereadores Ricardo Soares de Melo e
Jésus do Rosário dos Santos, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
reforma de uma Ponte de madeira no distrito de Esmeraldas, mais precisamente
na localidade do “Bom Jardim”, estrada que dá acesso às moradias do Sr.
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“Chapuleta” e Rita Anício. O Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa
comentou que já fez indicação tratando do mesmo assunto. O Vereador Ricardo
Soares de Melo disse reforçou a indicação, tendo vista que faz entrega
frequentemente no local e conhece a dificuldade enfrentada pelos moradores.
Indicação nº. 141/2018, de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de tapar um
buraco que surgiu no calçamento situado na Praça da Matriz, na sede deste
Munícipio, mais precisamente próximo a um bueiro existente em frente à
moradia do Sr. Guilherme Oliveira Lage. Moção nº. 025/2018, de autoria dos
Vereadores Carlos Elísio de Oliveira e Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, de
Aplauso ao Vereador Tiago Dias Vieira e toda equipe de apoio, pela brilhante
celebração do 9º Encontro de Cavaleiros e 2º Rodeio do distrito de Santo
Antônio da Fortaleza, ocorrido nos dias 07, 08 e 09 de setembro. Moção nº.
026/2018, de autoria do Vereador Jésus do Rosário dos Santos, de Aplauso aos
festeiros de Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espirito Santo, pela brilhante
e entusiasta festa religiosa realizada nos dias 07, 08 e 09 de setembro de 2018 no
distrito de Esmeraldas. Moção nº. 027/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento da Sra. Francisca Nunes
Ribeiro, ocorrido neste ultimo sábado, 08 de Setembro de 2018. ORDEM DO
DIA: Turno único de Discussão e Votação: Moção nº. 025/2018, de Aplauso
ao Vereador Tiago Dias Vieira e toda equipe de apoio, pela brilhante celebração
do 9º Encontro de Cavaleiros e 2º Rodeio do distrito de Santo Antônio da
Fortaleza, ocorrido nos dias 07, 08 e 09 de setembro, aprovada por unanimidade.
Moção nº. 026/2018, de Aplauso aos festeiros de Nossa Senhora do Rosário e do
Divino Espirito Santo, pela brilhante e entusiasta festa religiosa realizada nos
dias 07, 08 e 09 de setembro de 2018 no distrito de Esmeraldas, aprovada por
unanimidade. Moção nº. 027/2018, de Pesar pelo falecimento da Sra. Francisca
Nunes Ribeiro, ocorrido neste ultimo sábado, 08 de Setembro de 2018, aprovada
por unanimidade. Esteve presente a reunião o 2º Ten. Arney Pereira Amaral Comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar que prestou esclarecimentos e
orientações sobre a segurança nos eventos e nas festas regionais do Município de
Ferros. Na oportunidade, o Tenente pediu apoio aos Vereadores para que
interceda junto aos seus Deputados, visando à indicação de emendas
parlamentares no orçamento de 2019, para aquisição de viatura para a Polícia
Militar do Município de Ferros, ressaltando que o período para indicação é de
01 a 20 de outubro de 2018. O Vereador Ricardo Soares de Melo solicitou que
seja encaminhado ofício a Empresa Conata, com intuito de prestar
esclarecimentos quanto à obra de calçamento, no Município de Ferros. O
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Vereador Carlos Elísio de Oliveira sugeriu que fosse encaminhado oficio
diretamente ao Prefeito Municipal solicitando esclarecimentos quanto à referida
obra, tendo em vista que o Poder Executivo é responsável pela fiscalização da
mesma. Os demais Vereadores concordaram com a sugestão do nobre Vereador.
O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que diversos moradores estão
reclamando que o transporte escolar da sede do Município, não está circulando.
O Vereador Carlos Elísio de Oliveira manifestou repúdio quanto o ato praticado
por Adélio Batista contra o candidato à Presidência da República, onde o
referido cidadão demonstrou ódio contra a classe política do Brasil. A Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias comentou sobre a indicação, de sua
autoria, apresentada na última reunião ordinária, quanto ao abate e/ou controle
do grande número de capivaras, tendo em vista a proliferação do carrapato
estrela, causador da febre maculosa, no Município de Ferros, ressaltando que não
obteve resposta por parte do Executivo. Diante disso, solicitou ao Presidente da
Câmara, Vereador Jésus do Rosário dos Santos, que encaminhe ofício ao
Prefeito Municipal e ao Comandante da Polícia do Meio Ambiente de Ferros,
convidando-os a comparecerem nesta Casa Legislativa, para prestar
esclarecimentos quanto o assunto acima mencionado, tendo em vista a gravidade
da situação. O Presidente deferiu o pedido. 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, 10 de setembro de 2018.

