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Ata da quadragésima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos quatro dias do mês de dezembro de 2017, às quinze horas, no salão Dr.
Edésio Soares de Carvalho, sob a presidência do Vereador Jésus do Rosário dos
Santos, realizou-se a quadragésima reunião ordinária da primeira sessão
legislativa da Câmara Municipal de Ferros. O Presidente abriu a sessão e solicitou
o 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, Madalena
Conceição Rodrigues Dias, Moacir Pereira da Costa, Ricardo Soares de Melo e
Tiago Dias Vieira. Prosseguiu-se com a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) Leitura do Expediente do Executivo: Ofício nº. 321/2017 encaminhando o
Projeto de Lei nº. 024/2017, que “Dispõe Sobre a Cobrança de Créditos da
Divida Ativa Municipal por meio de Procedimentos Administração e Ações de
Execução Fiscal e dá outras providências”, que foi lido logo após o referido
Ofício. O Executivo solicitou urgência na apreciação do referido Projeto de Lei.
O pedido de urgência foi aprovado pelo Plenário. Ofício nº. 322/2017
encaminhando a Lei nº. 619/2017, que “Altera a Lei nº. 316 de 31 de dezembro
de 2002, que dispõe sobre a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública e dá outras providências”. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Comunicado Nº. CM246624/2017 do Ministério da Educação informando a
liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos valores de R$738,40
(setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para o Programa Mais
Educação - Fundamental, R$3.732,80 (três mil setecentos e trinta e dois reais e
oitenta centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental, R$2.739,20 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e vinte
centavos) para o programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche e R$ 12.615,58
(doze mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) para o Programa
Quota, parcela 010. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Indicação nº.
143/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade,
indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de colocação de terra na
cabeceira da Ponte de madeira existente na encruzilhada da estrada que interliga
Esmeraldas/Cubas/Sete Cachoeiras. As águas pluviais removeram a terra
existente, quase inviabilizando a passagem de veículos automotores no local.
Indicação nº. 144/2017, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reforma de
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uma Ponte de madeira, na estrada que interliga Sete Cachoeiras a Esmeraldas. A
Ponte está situada a um quilometro da encruzilhada de Cubas, no imóvel rural
pertencente ao “Nonô da Lica”. Há necessidade de se negociar com o proprietário
do imóvel o afastamento da cerca de arame existente, de forma que os veículos
possam ingressar na Ponte de forma retilínea, e não enviesado como ocorre agora.
Isto fez com que os veículos pesados quebrassem a extremidade dos pranchões.
Indicação nº. 145/2017, de autoria do Vereador Tiago Dias Vieira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de remoção do barro e desentupimento
de manilhas na sede do distrito de Santo Antônio da Fortaleza, mais precisamente
na via de acesso à Rua do Brejo. Após a remoção do barro, colocar cascalho no
local. As manilhas entupiram, formou-se um grande lamaçal no local,
inviabilizando a passagem de veículos automotores e dificultando a passagem até
mesmo de pedestres. Indicação nº. 146/2017, de autoria do Vereador Tiago Dias
Vieira, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade urgente de reinstalação de
um jogo de manilhas na estrada que interliga o Mendonça ao Castelão, mais
precisamente no imóvel rural pertencente ao Sr. Valdete. Este imóvel está situado
nas proximidades do encontro dos Rios (Santo Antônio x Tanque). A estrada está
totalmente interditada no local. Moção nº. 051/2017, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, de Pesar pelo falecimento de Esther Lage
da Silva, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2017. Que Deus com sua imensa
misericórdia possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e
saudades. Moção nº. 052/2017, de autoria da Vereadora Madalena Conceição
Rodrigues Dias, de Aplauso à Igreja Evangélica Gileade, estabelecida no
Município de Ferros, pelo grande apoio espiritual e material prestado à família da
menor Esther Lage da Silva, durante toda sua enfermidade. ORDEM DO DIA:
Pareceres da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, da
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão de Educação,
Obras, Bens e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº. 023/2017, “Altera a Lei nº.
597, de 07 de Novembro de 2016 e dá outras providências”. Turno Único de
Discussão e Votação: Projeto de Lei nº. 023/2017, “Altera a Lei nº. 597, de 07
de Novembro de 2016 e dá outras providências”. (Tramitação em Regime de
Urgência). Moção nº. 051/2017, de Pesar pelo falecimento de Esther Lage da
Silva, ocorrido no dia 27 de Novembro de 2017, aprovada por unanimidade.
Moção nº. 052/2017, de Aplauso à Igreja Evangélica Gileade, pelo grande apoio
espiritual e material prestado à família da menor Esther Lage da Silva, aprovada
por unanimidade. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei nº.
016/2017, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2018/2021”,
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 017/2017 - EMENDADO, que
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2018”,
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aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 018/2017, que “Autoriza
Concessão de Subvenções Sociais e Contribuições, no Exercício de 2018, às
Organizações da Sociedade Civil que especifica”, aprovado por unanimidade.
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, 04 de dezembro de 2017.

