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Ata da vigésima terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da
Câmara Municipal de Ferros.
Aos treze dias do mês de agosto de 2018, às quinze horas, no salão Dr. Edésio
Soares de Carvalho sob a presidência do Vereador Geraldo Andrade da Silva,
Vice Presidente, realizou-se a vigésima terceira 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:
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. O Vereador Jésus do Rosário dos Santos ausentou-se. Prosseguiu-se com
a pauta do dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente de Terceiros:
Comunicado Nº. CM162704/2018 do Ministério da Educação informando as
liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos valores de
R$2.653,60 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos),
para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche, R$2.286,20 (dois mil
duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), para o Programa PNAE Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 4.014,00 (quatro mil e quatorze reais), para
o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental e R$ 38,40
(trinta e oito reais e quarenta centavos) para o Programa PNAE - Alimentação
Escolar - Quilombola. Convite da Prefeitura Municipal de Passabém, para
participar da Tradicional Festa de Agosto, que será realizada nos dias 17 e 18 de
Agosto de 2018, no Município de Passabém/MG. 2) - Leitura do Expediente
dos Vereadores: Requerimento nº. 011/2018, de autoria do Vereador Carlos
Elísio de Oliveira, requerendo, ao Prefeito Municipal, que seja informado o valor
efetivamente arrecadado no ano de 2017, bem como no período de janeiro a
julho de 2018 pelo Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da educação. E ainda, a
relação das despesas pagas com esse recurso nos mesmos períodos. Indicação nº.
122/2018, de autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando, ao
Prefeito Municipal, a necessidade urgente de coibir a descarga de entulhos nos
domínios do Parque de Exposição “Ademar Gonçalves Moreira”. Paralelamente
promover a limpeza do Parque, uma vez que o lixo ali acumulado tem facilitado
a proliferação de moscas com reflexos negativos na saúde da população do
bairro Sentinela. Indicação nº. 123/2018, de autoria da Vereadora Madalena
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Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito Municipal, a necessidade de
reforma de um mata-burro de madeira e da cabeceira de dois outros mata-burros
na estrada de acesso à localidade do “Caburé”, distrito de Santo Antônio da
Fortaleza, neste Município. As cabeceiras de dois mata-burros não foram feitas
de concreto. Usaram o próprio solo do local. Com a passagem de veículos
pesados estas cabeceiras começaram a ruir. Indicação nº. 124/2018, de autoria da
Vereadora Ana Nazaré Alves de Souza Andrade, renovando a Indicação
053/2017, postulando ao Prefeito Municipal a reforma de uma Ponte de madeira
na localidade da Cachoeira do Tenente, nas proximidades do povoado da família
“Edésio Madeira”. Nesta oportunidade informo que as vigas já foram doadas
pelo Sr. João Fábio e estão à disposição no local. Indicação nº. 125/2018, de
autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de “patrolamento” da estrada de acesso à Fazenda do
Galo, distrito de Sete Cachoeiras, neste Município. Indicação nº. 126/2018, de
autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de reforma de um mata-burro na estrada que interliga a
sede do distrito de Sete Cachoeiras à Cachoeira do Tenente, mais precisamente
nas divisas de Antônio Soares com “Lado do Véio”. Indicação nº. 127/2018, de
autoria do Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade urgente de “patrolamento” da estrada de acesso à
localidade do “Caburé”, bem como a construção de uma Ponte de madeira na
mesma estrada sobre o Ribeirão da Barra, mais precisamente na divisa de
Aristeu Procópio com Zé Maria Neto. Indicação nº. 128/2018, de autoria da
Vereadora Madalena Conceição Rodrigues Dias, indicando, ao Prefeito
Municipal, a necessidade de troca de um grande número de lâmpadas queimadas
no povoado do Mendonça, na sede deste Município. Moção nº. 019/2018, de
autoria do Vereador Ricardo Soares de Melo, de Pesar pelo falecimento da Sra.
Regina Coeli Freitas Lessa, ocorrido no dia 03 de agosto de 2018. Natural de
Ferros, era filha do casal José Henrique (Fifiu) e Maria Eugênia (Gegena)
residente na localidade da “Boa Vista dos Maltas”. A falecida era casada com o
Flavinho (filho Raimundo Lessa). Possuem um sitio nas proximidades desta
Cidade, na localidade da “Fazenda Água Limpa”. ORDEM DO DIA: Turno
único de Discussão e Votação: Requerimento nº. 011/2018, requerendo que
seja informado o valor efetivamente arrecadado no ano de 2017, bem como no
período de janeiro a julho de 2018 pelo Fundo Municipal de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da
Educação. E ainda, a relação das despesas pagas com esse recurso nos mesmos
períodos, aprovado por unanimidade. Moção nº. 019/2018, de Pesar pelo
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falecimento da Sra. Regina Coeli Freitas Lessa, ocorrido no dia 03 de agosto de
2018, aprovada por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira
comunicou aos demais Vereadores que não compareceu à última reunião
ordinária por motivos de saúde e que apresentou atestado médico na Secretaria
desta Casa Legislativa. O Vereador Fernando Moacir Pereira da Costa convidou
a todos os presentes para participarem da tradicional festa do distrito de Cubas.
TRIBUNA LIVRE DO CIDADÃO: Não houve inscritos. 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, 13 de agosto de 2018.

