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Ata da trigésima quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos vinte e nove 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 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, Carlos Elísio de Oliveira, Fernando Moacir Pereira da Costa, Madalena
Conceição Rodrigues Dias, Ricardo Soares de Melo e Tiago Dias Vieira. A
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade ausentou-se. Prosseguiu-se
com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Requerimento nº. 016/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares
de Melo, requerendo informações quanto à fiscalização das obras de
reconstrução da Ponte pênsil na sede deste Município. Há um questionamento
generalizado quanto à qualidade da madeira utilizada, pois antes mesmo da
reinauguração apresenta grosseiras rachaduras próximo dos parafusos afixados.
Indicação nº. 158/2018, de autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de se fazer a correção
do calçamento em parte da Praça Francisco de Assis, na sede deste Município,
mais precisamente em frente à moradia do Sr. José Silva de Almeida (Marreco).
Obras mal feita no local provocaram a formação de uma enorme poça d’água,
justamente em frente à portaria, que está inclusive exalando mau cheiro,
trazendo grande desconforto ao citado morador. Indicação nº. 159/2018, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de instalar uma Academia ao Ar Livre
no povoado do Mendonça, na sede deste Município. Moção nº. 032/2018, de
autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Aplauso ao
Aymoré Futebol Clube pela celebração de seu nonagésimo aniversário, no dia 28
de outubro de 2018. ORDEM DO DIA: Turno único de Discussão e Votação:
Requerimento nº. 016/2018, requerendo informações quanto à fiscalização das
obras de reconstrução da Ponte pênsil na sede deste Município, aprovado por
unanimidade. Moção nº. 032/2018, de Aplauso ao Aymoré Futebol Clube pela
celebração de seu nonagésimo aniversário, no dia 28 de outubro de 2018,
aprovada por unanimidade. O Ricardo Soares de Melo questionou ao Prefeito
Municipal sobre a situação madeira na obra da ponte de arame. O Prefeito
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alegou que já está ciente da situação e que já tomou as providências cabíveis. O
Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou sobre o convênio de quatro
academias ao “Ar Livre” que estão com efeito suspensivo na Caixa Econômica
Federal e questionou ao Prefeito Municipal se o mesmo tem conhecimento. O
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, presente à
reunião, disse que não tem conhecimento dessa informação, mas que irá
investigar. O Prefeito Municipal comentou sobre o convênio de reforma do
campo de futebol, alegando que devido à crise irá abrir mão de alguns
equipamentos do convênio, tais como: placar eletrônico, trator, sistema de
segurança, pois o Município não tem condições de arcar com mais contra partida
que é cobrada pelo Governo. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira cobrou do
Prefeito Municipal resposta do Requerimento nº. 006/2018, alegando que os
comerciantes estão cobrando uma posição do Poder Público. Na oportunidade,
solicitou o agendamento de reunião com a Comissão dos Comerciantes. O
Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Menezes de Carvalho Filho disse que devido à
crise não tem como realizar concurso para o cargo de Fiscal de Posturas, mas
que concorda com a iniciativa da Comissão. O mesmo disse que tenta inibir o
comercio ilegal de vendedores ambulantes, mas por não ter o funcionário
especifico fica limitado. Na oportunidade, informou que para instalação de
barracas na Festa do Rosário ele mesmo se reuniu com os barraqueiros, munido
do oficio nº. 137/2018 expedido pelo Poder Legislativo, onde obteve êxito. A
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias comentou que teve moradores
que reclamaram do Legislativo e Executivo por não deixarem os barraqueiros da
Festa do Rosário trabalhar por mais tempo, alegando que eles também precisam
trabalhar. A referida Vereadora disse que não entendeu a reação de alguns
moradores que julgarem o Poder Legislativo e Executivo por estabelecerem
prazos para permanência dos barraqueiros, agradando uns e dessagrando outros.
O Vereador Carlos Elísio de Oliveira cobrou do Prefeito a resposta do
Requerimento nº. 011/2018, alegando que várias professoras estão reclamando
que não receberam o salário do mês passado até a presente data. O referido
Vereador disse que com resposta do requerimento os vereadores poderiam
prestar maiores esclarecimentos aos professores. Falou ainda que apesar das
dificuldades, o salário dos professores tem que ser regularizados, pois os mesmo
além de trabalhar são efetivos. Comentou também que estão fazendo terrorismo
com os Professores efetivos, dizendo que serão mandados embora devido ao não
recebimento total do FUNDEB. O vereador afirmou que isso não é permitido por
lei, somente em casos excepcionais. O Prefeito Municipal disse que para ele o
Requerimento sobre o FUNDEB já havia sido respondido, e que amanhã vai
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pedir para encaminhar a Câmara. Na oportunidade, comentou que antes de
mandar servidor efetivo embora devido à crise, tem que ser mandato, estagiários,
contratos e comissionados. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira cobrou o
Requerimento nº. 012/2018, onde requisitou que fosse enviado cópia de todos os
contratos em vigor com a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais
- COPASA/MG. Na oportunidade, solicitou ao Presidente da Câmara que
encaminhe ofício ao Prefeito Municipal solicitando resposta dos Requerimentos
nº. 006, nº. 011, nº. 012 e nº. 013/2018 que ainda não foram atendidos. O
Presidente deferiu o pedido. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou
sobre o 2º turno das eleições, alegando que votou a favor da democracia e que
muitas vezes se perde a eleição, mas no final se torna vencedor. E que torce para
que o Presidente e Governador, eleitos fazerem uma boa administração,
ressaltando que não será fácil. A Vereadora Madalena Conceição Rodrigues
Dias questionou ao Prefeito Municipal quanto à situação do Posto de
Identificação para emissão de Carteiras de Identidade no Município de Ferros,
bem como sobre a construção de poços artesianos nas Escolas Municipais “José
Carvalho” e “Felicíssimo Martins Quintão”. Quanto à questão do Posto de
Identificação o Prefeito Municipal disse que irá cobrar novamente, mas que está
complicado devido à mudança de Governo, provavelmente ficará para o ano que
vem. Com relação à construção dos poços artesianos, o Prefeito alegou falta de
recurso disponível. O Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa aproveitando
a presença do Prefeito pediu a palavra ao Presidente da Câmara, para cobrar
providências quanto o encascalhamento de um trecho da estrada principal do
distrito de Cubas, mais precisamente em frente à propriedade do Sr. José
Ponciano, alegando que ficou constrangido ao ser cobrado por uma cidadã que
teve o seu veículo danificado no local devido ao péssimo estado de conservação.
O Prefeito Municipal disse que irá tomar providências o mais breve possível.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. 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, 29 de outubro de 2018.

