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Ata da trigésima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Ao primeiro dia 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 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 dos Vereadores: Requerimento
nº. 015/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo, ao
Prefeito Municipal, que seja enviado a relação completa de todos os
beneficiários de doações concedidas pelo CRAS, tais como material de
construção, cesta básica, etc., no período de janeiro a setembro de 2018.
Indicação nº. 146/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de retirada dos entulhos (botafora) alojados na Rua Dr. Joaquim Gomes, na sede deste Município,
notadamente em frente ao Parque de Exposições. Estes resíduos, além de tornar
o local um cenário de abandono, acoberta esconderijo de animais peçonhentos,
realçando a notória sujeira do bairro Sentinela. Indicação nº. 147/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal,
a necessidade de instalar um bueiro de águas pluviais, de maior diâmetro, na Rua
do Travessão, sede deste Município, mais precisamente próximo da escadaria do
“Bar da Antônia”. O bueiro existente no local não está comportando o volume de
água, provocando o alagamento da Rua. Indicação nº. 148/2018, de autoria do
Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de instalar postes de iluminação pública nos povoados das
localidades da “Cachoeira do Tenente” e da “Vila Macarrão”, ambos no distrito
de Sete Cachoeiras. Seus habitantes estão reclamando da baixa iluminação
noturna, com riscos de serem ofendidos por animais peçonhentos. Indicação nº.
149/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando,
ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de troca das lâmpadas queimadas
na sede do distrito de Cubas, bem como no povoado dos “Fernandes”. Moção nº.
030/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de Aplauso ao casal
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“Clidinho” e Daniela, residentes na localidade da Cachoeira do Tenente, distrito
de Sete Cachoeiras, pela doação de uma fração de seu imóvel, para instalação da
Academia ao Ar Livre, na referida localidade rural. Moção nº. 031/2018, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, de Aplauso ao Prefeito do
Município de Joanésia, Sr. Denilson Andrade Assis, pelos serviços prestados ao
Município de Ferros, consistente nos serviços de “patrolamento” e colocação de
cascalho na região da “Barra de Cubas” e “Mandioca”. Louve-se o trabalho do
Prefeito, não circunscrito aos limites territoriais, mas comprometido com o bem
estar de toda uma comunidade lindeira. ORDEM DO DIA: Turno único de
Discussão e Votação: Requerimento nº. 015/2018, requerendo, ao Prefeito
Municipal, que seja enviado a relação completa de todos os beneficiários de
doações concedidas pelo CRAS, tais como material de construção, cesta básica,
etc., no período de janeiro a setembro de 2018, aprovado por unanimidade.
Moção nº. 030/2018, de Aplauso ao casal “Clidinho” e Daniela, residentes na
localidade da Cachoeira do Tenente, distrito de Sete Cachoeiras, pela doação de
uma fração de seu imóvel, para instalação da Academia ao Ar Livre, na referida
localidade rural, aprovada por unanimidade. A Vereadora Ana Nazaré Alves de
Souza Andrade parabenizou o nobre Vereador Carlos Elísio de Oliveira pela
iniciativa da Moção, alegando que a academia ao “Ar Livre” é de grande valia
para a comunidade carente, e até os alunos estão utilizando para atividade física.
Na oportunidade, informou que ela, o Prefeito Diquinho, juntamente com o casal
Euclides e Daniela, tiveram a iniciativa de instalar a academia naquele local, que
inclusive o terreno foi doado pelo citado casal para instalação da academia.
Moção nº. 031/2018, de Aplauso ao Prefeito do Município de Joanésia, Sr.
Denilson Andrade Assis, pelos serviços prestados ao Município de Ferros,
consistente nos serviços de “patrolamento” e colocação de cascalho na região da
“Barra de Cubas” e “Mandioca”, aprovada por unanimidade. Esteve presente a
reunião, o Sr. Abrahão David Ferreira Barbosa que parabenizou aos Vereadores
pelo dia do Vereador e agradeceu pelo trabalho desenvolvido por eles nesta
cidade, que na maioria das vezes não é reconhecido. O mesmo citou as inúmeras
indicações direcionadas ao Executivo Municipal, que relatam os problemas
enfrentados no Município e que são e não são atendidas. Na oportunidade, disse
que acompanha os trabalhos desta Casa Legislativa há mais de 40 (quarenta)
anos e reconhece os esforços dos Vereadores. Por fim, pediu a benções e
proteção de Deus para os Vereadores e suas famílias. O Vereador Carlos Elísio
de Oliveira agradeceu ao Sr. Abraão David pelas palavras e pelo reconhecimento
do papel desenvolvido pelo Vereador em sua função fiscalizadora, ressaltando
que o Vereador está em contato direto com o cidadão, sendo o primeiro a ser
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cobrado. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira informou que recebeu uma
reclamação de uma mãe da localidade do “Córrego da Silivânia”, no distrito de
Esmeraldas, onde a referida senhora comentou que fez uma reclamação na
Prefeitura quanto ao ônibus escolar que não estava buscando os alunos, inclusive
seu filho que é cadeirante. A mesma disse que um funcionário da Prefeitura lhe
retrucou dizendo que era para a referida senhora voltar para Belo Horizonte. A
mãe disse que seu filho têm necessidades especiais e, por ser cadeirante, o fato
de não ter o ônibus escolar para levar os alunos à escola, o prejudica muito, pois
ele não pode ir andando com os demais alunos que estão indo para a escola a pé.
Na oportunidade, informou que alguns pais estão deixando de trabalhar para
acompanhar os filhos nessa jornada. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse
que chegou ao seu conhecimento de que uma aluna desmaiou no percurso devido
ao sol quente e a distância, e que a mesma foi socorrida por funcionários da
escola. Disse ainda que um ônibus escolar ficar sem rodar por 01 (um) mês é
inadmissível, pois caso aconteça algo com as crianças no trajeto, a
responsabilidade será do Prefeito, Secretária de Educação e até mesmo dos
Vereadores, caso não denuncie o caso. O mesmo disse que já relatou diversas
vezes em reuniões anteriores a falta de manutenção na frota escolar que é
essencial para o seu funcionamento. Por fim, o mesmo disse que falou com a
referida senhora, que se houver ameaça por parte de algum funcionário da
Prefeitura, que o procurasse para que o mesmo pudesse acompanha-la ao
Ministério Público. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira disse que a
comunidade do distrito de Esmeraldas está reclamando de falta de local para
depositar o lixo, pois a Prefeitura não está recolhendo o lixo. O Vereador
Ricardo Soares de Melo informou que tem o mesmo problema na linha da “Meia
Pataca”, pois recebeu uma reclamação de pais de alunos de que o escolar não
está percorrendo a rota até o final, deixando os alunos no meio da estrada. O
mesmo informou que ao presenciar tal fato, levou ao conhecimento da Secretária
de Educação, Sra. Betânia Lage da Silveira, que ficou de resolver o problema.
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, 01 de outubro
de 2018.

