Ata da 4ª Reunião Ordinária do 2º Período Legislativo de
2017.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2017 (dois
mil e dezessete) às 18:00 horas na sala de sessões da Câmara
Municipal de Candeias Estado de Minas Gerais, reuniu-se a
Câmara dos Vereadores sob a Presidência do Vereador Sr. Jésus
Carlos da Costa, que iniciou os trabalhos com uma oração. Em
seguida solicitou do Secretário Sr. Delmo Fernandes de Faria,
para iniciar os trabalhos. Foi feito a verificação do livro de
presença, que após a chamada constatou a presença dos Srs.
Vereadores, no total de 07 (sete), sendo ausentes os vereadores
Sr. José Donizete da Trindade e Sr. Jorge Roberto Garcia Rosa,
com ausências justificadas. Foi feito a leitura da ata da reunião
anterior, e a mesma aprovada e assinada por todos os Vereadores
presentes. Foi feita a leitura das correspondências encaminhadas
a esta Casa Legislativa. Ofício nº86/2017, Convocação para
reunião dia 31/08/2017, às 10:30 horas no Fórum de Candeias e
solicitação de indicação de nome de cidadão, Pauta da Reunião:
Escolha do agraciado com a Medalha Desembargador Hélio
Costa. Ofício nº313/2017, Gabinete do Prefeito, comunicação de
liberação do recurso, no valor de R$ 59.060,00 (cinquenta e nove
mil e sessenta reais),referente ao Contrato de Repasse
Nº779892/2012/MCIDADES, Processo Nº1001838-47/2012 no
âmbito do Programa Planejamento Urbano - Ministério das
Cidades. Passando a palavra ao Vereador Sr. Lindomar Ferreira,
sugeriu ao Sr. Presidente que convocasse o Prefeito Municipal
para comparecer a esta Casa Legislativa na próxima reunião, para
prestar esclarecimentos a população interessada a respeito das
casas populares e creches. Com a palavra o Sr. Presidente,
colocou em discussão e em votação a convocação ao Prefeito
Municipal, Exmo. Sr. Rodrigo Moraes Lamounier, para comparecer
a esta Casa Legislativa na próxima reunião dia 04/09/2017, todos
dispensarão seu parecer, sendo aprovada a convocação. Nada
mais havendo a tratar encerra-se a presente reunião solicitando os
préstimos da, Sra. Salvadora Apolinária de Lima Sousa, no

sentido de redigir e digitar a presente Ata que eu Delmo Fernandes
de Faria, faço a leitura.

