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Ata da trigésima segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos quinze dias do mês de outubro 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 trigésima segunda 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, Fernando Moacir Pereira da
Costa, Madalena Conceição Rodrigues Dias, Ricardo Soares de Melo e Tiago
Dias Vieira. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira ausentou-se. Prosseguiu-se
com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do expediente de Terceiros:
Convite da Câmara Municipal de Caeté, para participar da Solenidade em
comemoração ao dia do Vereador, ocasião em que será inaugurada a foto do expresidente Guilherme Gustavo e Souza Rosa, a realizar-se no dia 26 de outubro
de 2018, às 19:00 horas, na Câmara Municipal de Caeté/MG. 2) - Leitura do
Expediente dos Vereadores: Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2018, de
autoria da Mesa Diretora, que “Aprecia as Contas do Município de Ferros
referente ao Exercício de 2016”. Indicação nº. 151/2018, de autoria do Vereador
Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de encaminhar a máquina carregadeira à localidade dos
“Fernandes”, no distrito de Cubas, para instalar um jogo de manilhas, já doadas.
Indicação nº. 152/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da
Costa, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
“patrolamento” da estrada de acesso à localidade do “Córrego Grande”, no
distrito de Cubas. Indicação nº. 153/2018, de autoria do Vereador Ricardo
Soares de Melo, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de
limpeza (capina e remoção lixo) do Parque de Exposição “Ademar Gonçalves
Moreira”, na sede deste Município, e que este serviço seja estendido a todas as
vias públicas do bairro da Sentinela. Indicação nº. 154/2018, de autoria do
Vereador Ricardo Soares de Melo, indicando ao Prefeito Municipal, a
necessidade urgente de reparos num corrimão existente na Rua Claudina Duarte,
na sede deste Município, nas proximidades da igreja Evangélica “Assembleia de
Deus”. Indicação nº. 155/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade, renovando a Indicação de nº 013/2018, postulando mais uma
vez ao Prefeito Municipal a necessidade urgente de canalização do grande
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volume de águas pluviais que descem da Rua do Cruzeiro, na sede do distrito de
Sete Cachoeiras. O período chuvoso esta se avizinhando. As águas estão
descendo de forma desordenada, ensejando a formação de buracos e trazendo
grande quantidade de terras para o leito da Rua Principal. De outro lado as
enxurradas estão provocando o assoreamento do quintal do Sr. Heitor. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias parabenizou o Vereador
Ricardo Soares de Melo pela Indicação nº. 154/2018. Na oportunidade, cobrou
do Prefeito Municipal, presente a reunião, a instalação de um corrimão na Rua
Dr. Júlio Drumond, mais precisamente, próximo à residência do Sr. Salvador
Assunção. O Prefeito informou a Vereadora Madalena que já está sendo licitado
o corrimão para ser instalado na Rua Dr. Júlio Drumond, mas para atender a
Indicação nº. 154/2018, se faz necessário licitar a mão de obra. Aproveitando a
presença do Prefeito Municipal, o Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa
pediu licença aos Vereadores Ana Nazaré Alves de Souza Andrade e José Eder
Rodrigues Duarte para renovar a indicação quanto à reforma da Ponte de
madeira, na estrada que interliga a Cachoeira do Tenente à “Barra de Cubas”,
mais precisamente próximo da moradia do falecido “Antônio Geraldo Nico”. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias reforçou a indicação quanto à
reforma da ponte da localidade denominada “Capitão do Mato” que dá acesso ao
distrito de Borba Gato. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de
Carvalho Filho informou aos Vereadores que está aguardando a chegada da
mangueira da máquina, ressaltando que sem a máquina não tem como realizar os
serviços, mas que até o mês de dezembro executará essas obras. O Vereador José
Eder Rodrigues Duarte, questionou o Prefeito quanto à reforma de uma ponte de
madeira, que dá acesso à localidade do “Buracão”, próximo da moradia do
falecido “Nhonhô do Zeca”. O Prefeito Municipal pediu ao Vereador José Eder
Rodrigues Duarte que irá verificasse o local para realização da obra. O Vereador
Tiago Dias Vieira questionou ao Prefeito Municipal se existe algum
posicionamento quanto à permanência de barracas na Avenida Amir Soares de
Carvalho, após a realização da Festa do Rosário, tendo em vista o tumulto
ocorrido no ano passado com a permanência de barraqueiros por até 15 dias após
o termino da festa, causando grande transtorno aos moradores e comerciantes
locais. Na oportunidade, o referido Vereador disse que não é contra o evento,
que reconhece a importância da realização desta tradicional festa no Município,
mas que após o termino do evento a cidade tem que voltar ao normal. O Prefeito
Municipal pediu para que o Presidente da Câmara encaminhasse oficio à
prefeitura reforçando o pedido do nobre Vereador Tiago Dias Vieira. TRIBUNA
LIVRE DO CIDADÃO: Uso da Tribuna pela Sra. Maria do Carmo e Silva, que
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pediu apoio dos Vereadores para prestar homenagem ao Vereador Padre Lage,
cujo Prédio onde é sediada esta Casa Legislativa tem seu nome. A referida
senhora informou que a esposa do falecido chegará aqui em Ferros no dia 19 de
outubro às 10:00 horas vinda do México para depositar os restos mortais do
Padre Lage nas águas do rio Santo Antônio. O Presidente da Câmara agradeceu a
iniciativa e se prontificou a ceder o espaço desta Casa Legislativa para que seja
realizada uma homenagem ao Padre Lage e posterior cortejo com os restos
mortais. A Sra. Renata Mateus de Almeida - Representante da ONG Apata,
presente à reunião, solicitou apoio financeiro dos Vereadores para que seja
realizado o serviço de castração de animais abandonados nas ruas desta cidade,
alegando que com isso irá diminuir o número de animais de rua. A referida
senhora disse que o serviço de castração será realizado nesse final de semana e o
procedimento será durante 03 dias. 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, 15 de outubro de 2018.

