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Ata da vigésima quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte dias do mês de agosto 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 quarta 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 dos Expedientes do Executivo: Ofício nº.
227/2018, em resposta ao Requerimento nº. 008/2018, encaminhando a relação
de estagiários (as) do Município de Ferros com discriminação da referida
Secretaria em que está lotado. Ofício nº. 228/2018, em atenção ao Requerimento
nº. 004/2017, encaminhando a Relação de Analítica de Pagamentos, referente ao
mês de junho de 2018. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício TZE 009/2018 do Sr. Dennis Sunega - Diretor da TAZEM Participações S.A.,
encaminhado ao Executivo Municipal com cópia para esta Casa Legislativa,
solicitando Certidão de Uso e Ocupação de Solo para a Pequena Central
Hidrelétrica Ferradura. Ofício nº. 106/2018, da Sra. Ivone Araújo do Nascimento
- Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS),
solicitando o apoio desta Casa Legislativa para a realização da “Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018”, com o tema:
“Família e pessoa com deficiência, protagonista na implementação das políticas
públicas”, que será realizado nos dias 27 a 31 de agosto. De acordo com a
programação, a partir das 14:00 horas do dia 27/08, será realizado um tour com
os usuários do Grupo da Felicidade, para que os mesmos possam conhecer os
espaços onde as políticas públicas no Município são pensadas e executadas. Na
oportunidade, solicitando que os usuários sejam recebidos nesta Casa
Legislativa, na data acima mencionada. 3) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Indicação nº. 129/2018, de autoria da Vereadora Madalena
Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
“patrolamento” da estrada de acesso ao distrito de Borba Gato, bem como a
construção de um “Viradouro” no final da Rua do Cruzeiro, na sede do mesmo
distrito. Apesar de existir espaço para execução do “Viradouro”, os moradores
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estão em dificuldade, descarregando os materiais de construção distante dos
locais das obras. Moção nº. 020/2018, de autoria dos Vereadores Carlos Elísio
de Oliveira e Ricardo Soares de Melo, de Aplauso aos ferrenses José das Graças
Lage (Zitinho) e Renato Carvalho e Silva (Renato Serrinha), pelo brilhante
intento de angariarem recursos para compra de um gerador de energia elétrica
para o Hospital São Judas Tadeu, que já se encontra instalado e em pleno
funcionamento. Moção nº. 021/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, de Aplauso à educadora Nilda Lúcia Leite, pela celebração de seu
nonagésimo aniversário, no dia 18 de Agosto de 2018. Além de ex-vereadora,
foi Diretora da Escola Estadual “Silveira Drumond” por várias décadas.
ORDEM DO DIA: Turno único de Discussão e Votação: Moção nº.
020/2018, de Aplauso aos ferrenses José das Graças Lage (Zitinho) e Renato
Carvalho e Silva (Renato Serrinha), pelo brilhante intento de angariarem
recursos para compra de um gerador de energia elétrica para o nosso Hospital
São Judas Tadeu, aprovada por unanimidade. Moção nº. 021/2018, de Aplauso à
educadora Nilda Lúcia Leite, pela celebração de seu nonagésimo aniversário, no
dia 18 de Agosto de 2018. Além de ex-vereadora, foi Diretora da Escola
Estadual “Silveira Drumond” por várias décadas, aprovada por unanimidade.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Atendendo o convite do Presidente da
Câmara, estiveram presente a reunião o Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, e o 2º Ten. Arney Pereira Amaral - Comandante do
4º Pelotão da Polícia Militar, com intuito de prestar esclarecimento sobre o
policiamento no Município de Ferros. O Ten. Arney falou sobre a ação e atuação
da Polícia Militar em Ferros, ressaltando que o efetivo está abaixo do mínimo
aceitável, e devido ao grande número de eventos festivos no Município a
patrulhamento rural e o policiamento na sede fica prejudicado, tendo em vista
que os efetivos são desviado para essa finalidade. Na oportunidade, comentou
sobre a estatística da Polícia Militar de Ferros, relatando o número de
ocorrências, furtos, apreensões e outros. O Prefeito Municipal, Sr. Raimundo
Menezes de Carvalho Filho, parabenizou a atuação da Polícia Militar no
Município de Ferros, e informou que o Convênio do Município com a Polícia
Militar se encerra em dezembro, mas devido à eficácia na sua atuação, a reserva
para gastos finaliza em outubro. Aproveitando a oportunidade, o Prefeito
Municipal informou que já foi constatado 02 (dois) casos de febre maculosa na
região da “Cotia”, e o Município se encontra em estado de alerta. Informou
ainda, que a Equipe do Hospital São Judas Tadeu já está orientada para que
sejam tomadas as providências nos primeiros sintomas. O mesmo disse que a
equipe de Endemias foi ao local para orientar os moradores, e que a Polícia do
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Meio Ambiente fez boletim de ocorrência, para que o IBAMA autorize o
combate às capivaras. O Prefeito Municipal informou que o restante dos
equipamentos e materiais da Ponte Pênsil deve chegar em até 03 (três) dias. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias questionou ao Prefeito
Municipal, se há alguma previsão para a reforma do Ginásio Poliesportivo. O
Prefeito informou que só o projeto da reforma custa R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais) aos cofres públicos, já para realizar a reforma serão necessários
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e o município está buscando recursos juntos
aos deputados, mas acredita que para esse ano é complicado conseguir recurso.
O Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa comentou que na última semana
assistiu nos noticiários a queda de uma ponte, onde várias pessoas foram vítimas
fatais, e questionou ao Prefeito se o Município já realizou alguma vistoria na
ponte de cimento, tendo em vista o trafego de veículos pesados na referida
ponte. O Prefeito informou que nos últimos 03 (três) anos foi realizada vistoria,
ressaltando que esse tipo de mão de obra é dispendioso e de difícil contratação,
tendo em vista a escassez de profissional na área. 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, 20 de agosto de 2018.

