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Ata da vigésima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos nove dias do mês de julho 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 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 do Executivo: Ofício nº. 192/2018, em atenção ao Ofício nº.
084/2018, encaminhando cópia da Manifestação juntada ao Processo nº.
0002737.11.2018.8.13.0259, movido pelo Ministério Público contra o
Município. 2) - Leitura do Expediente de Terceiros: Ofício nº. 32/2018 da Sra.
Tereza Cristina Almeida Silveira - Presidente da Associação de Defesa e
Desenvolvimento Ambiental de Ferros (ADDAF), informando sobre as ações em
andamento pela ADDAF, para a captação de recursos financeiros para
implementação da APA Fortaleza de Ferros e pagamentos por serviços
ambientais para produtores rurais neste Município. Convite do Sr. Jonas Rosa
Gonçalves da Silva - Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ferros,
para a reunião que será realizada, no dia 13 de julho de 2018, às 10:00 horas, na
Sede do Sindicato, para tratar de assunto referente à Primeira reunião da
Associação ASPROCEM. Nota de Agradecimento, do Sr. Juscelino Silveira
Magalhães Júnior, pela Moção de Aplauso nº. 016/2018 referente ao Aplicativo
“Guia Ferros”. 3) - Leitura do Expediente dos Vereadores: Requerimento nº.
009/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, requerendo, ao
Prefeito Municipal, que seja informado qual o valor já efetivamente pago à
Conata Engenharia para a execução dos serviços de Saneamento Básico na sede
do Município, bem como o percentual da obra já realizada e qual o saldo
remanescente existente em caixa para o custeio da obra. Indicação nº. 099/2018,
de autoria da Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o “patrolamento” da estrada
municipal que interliga a sede distrito de Santa Rita do Rio de Peixe ao
Município de Carmésia, e que passa pela localidade denominada “Liberato”. A
estrada está em péssimo estado de conservação, dificultando a interligação com
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o Município de Carmésia. Indicação nº. 100/2018, de autoria da Vereadora
Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a
necessidade de se fazer o “patrolamento” da estrada de acesso à localidade da
“Meia-Pataca”, na sede deste Município. Este serviço deve alcançar até a
moradia da “Teca”, trecho este que jamais foi “patrolado”. Indicação nº.
101/2018, de autoria do Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa, indicando,
ao Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer o “patrolamento” de diversas
estradas municipais dentro do distrito de Cubas, observando a seguinte
sequencia: inicia-se na localidade do “Bambu”, “Lavrinha”, “Boa Pinta”,
“Fernandes” e retornando pelo “Barroso” e “Agua Quente”. Indicação nº.
102/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade se cobrir com terra parte da rede de esgoto
situada na Rua Alvarenga, no bairro Sentinela, na sede deste Município. Ocorre
que o encanamento foi descoberto pelas enxurradas, estando exposto ao sol
inclemente, ficando ressecados e diminuindo bastante sua durabilidade.
Indicação nº. 103/2018, de autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza
Andrade, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de reforma de uma
ponte de madeira, que corta o Ribeirão de Cubas, na estrada que interliga
Cachoeira do Tenente a “Barra de Cubas”, mais precisamente próximo da
moradia do “Antônio Geraldo Nico”. É a mesma Ponte onde caiu um caminhão e
a Prefeitura foi responsabilizada judicialmente. Indicação nº. 104/2018, de
autoria da Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade de reforma de uma ponte de madeira, que dá
acesso à localidade do “Buracão”, próximo da moradia do falecido “Nhonhô do
Zeca”. Esta ponte fica nas proximidades da estrada principal de acesso a Sete
Cachoeiras. ORDEM DO DIA: Turno único de Discussão e Votação:
Requerimento nº. 009/2018, requerendo que seja informado qual o valor já
efetivamente pago à Conata Engenharia para a execução dos serviços de
Saneamento Básico na sede do Município, bem como o percentual da obra já
realizada e qual o saldo remanescente existente em caixa para o custeio da obra,
aprovado por unanimidade. O Presidente da Câmara, Vereador Jésus do Rosário
dos Santos comunicou aos demais Vereadores que irar confeccionar jornalzinho
da Câmara, relativo ao exercício de 2017, e caso haja alguma matéria de
interesse relevante, os mesmos deverão deixar na Secretaria da Câmara para
inclusão. O Presidente da Câmara comunicou aos Vereadores que foi agendada
uma reunião, para o dia 16 de julho de 2018, às 13h00min, no Plenário da
Câmara Municipal de Ferros, para tratar de assuntos referentes à implantação de
Serviços de Inspeção Municipal (SIM). TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO:
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Uso da Tribuna pela Secretária Municipal de Saúde - Sra. Marina de Brito e
Silva, que procedeu a apresentação do 2º e 3º Relatório Detalhado Quadrimestral
Anterior - RDQA de 2017 e Relatório de Gestão de 2017. 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, 09 de julho de 2018.

