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Ata da trigésima sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara
Municipal de Ferros.
Aos seis dias do mês de novembro 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 trigésima sexta reunião ordinária da primeira 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, 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. O Vereador Geraldo
Andrade da Silva ausentou-se com justificativa. Prosseguiu-se com a pauta do
dia: EXPEDIENTE: 1) - Leitura do Expediente de Terceiros: Comunicado Nº.
CM221969/2017 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 oito
reais e quarenta centavos), para o Programa Mais Educação - Fundamental, R$
89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos), para o Programa PNAE Alimentação Escolar - Quilombola, R$3.732,80 (três mil setecentos e trinta e dois
reais e oitenta centavos) para o Programa PNAE - Alimentação Escolar - Ensino
Fundamental, R$2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) para o
Programa PNAE - Alimentação Escolar-Pré-Escola, R$2.739,20 (dois mil
setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) para o programa PNAE Alimentação Escolar - Creche e R$ 12.737,42 (doze mil setecentos e trinta e sete
reais e quarenta e dois centavos) para o Programa Quota, parcela 009.
Comunicado Nº. CM221970/2017 do Ministério da Educação informando a
liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 3.610,00 (três
mil seiscentos e dez reais) para o Caixa Escolar “Professora Suzana Dias Lage
Soares” - Programa PDDE, parcela 001. Mensagem de e-mail do Presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Deputado Adalclever Lopes,
convidando para a etapa final do Fórum Técnico Semeando Letras, a realizar-se
nos dias 22 a 24 de novembro de 2017, na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (Auditório José Alencar Gomes da Silva), Rua Rodrigues Caldas, 30 Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG. 2) - Leitura do Expediente dos
Vereadores: Requerimento nº. 018/2017, de autoria do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, requerendo que sejam enviados pelo Prefeito Municipal todos os
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comprovantes de pagamentos efetuados pelo Município, durante a celebração do
aniversário da Cidade, no ano de 2017. Indicação nº. 134/2017, de autoria do
Vereador José Eder Rodrigues Duarte, indicando ao Prefeito Municipal a
necessidade urgente de reforma de um mata-burro na estrada principal de acesso
aos distritos de Sete Cachoeiras e Santo Antônio da Fortaleza, mais precisamente
na divisa dos imóveis rurais do Nei Quintão e Juvenil Rodrigues Anício (Ní). O
mata-burro já soltou algumas vigas de metal e no local foram amarradas vigas de
madeira, perfazendo-se uma verdadeira gambiarra. Indicação nº. 135/2017, de
autoria do Vereador Carlos Elísio de Oliveira, indicando ao Prefeito Municipal a
necessidade premente que o Município venha a se habilitar ao recebimento de
recursos do Governo Estadual que estão disponíveis na área da cultura. O Fundo
Estadual da Cultura tem disponível nada menos que 9.5 milhões de reais para
serem distribuídos em projetos culturais dos Municípios Mineiros. ORDEM DO
DIA: Turno Único de Discussão e Votação: Requerimento nº. 018/2017,
requerendo que sejam enviados todos os comprovantes de pagamentos efetuados
pelo Município, durante a celebração do aniversário da Cidade, no ano de 2017,
aprovado por unanimidade. 2º Turno de Discussão e Votação: Projeto de Lei
Complementar nº. 007/2017 - Emendado, “Concede o Direito a Ausentar por 01
(um) dia de Trabalho na data do Aniversário e dá outras providências”,
aprovado por unanimidade. O Vereador Carlos Elísio de Oliveira comentou que
entregou na Secretaria da Câmara, cópia da Declaração de Comparecimento em
Audiência, justificando sua ausência na reunião anterior. 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, 06 de novembro de 2017.

