Ata da 5ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo
de 2018.
Aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2018 (dois mil e
dezoito) 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, iniciando os trabalhos com oração. Em
seguida solicitou do Secretário Vereador Sr. Delmo Fernandes
de Faria, para prosseguir os trabalhos. Foi feito a verificação do
livro de presença, que após a chamada constatou a presença
dos Srs. Vereadores, no total de 08 (oito), conforme livro de
presença. Sendo ausente o Vereador Sr. Alan Alves Ferreira,
com ausência justificada. O Sr. Presidente os demais Edis
encaminhou um ofício convidando o Exmo. Prefeito Municipal
Sr. Rodrigo Moraes Lamounier, para comparecer a está Casa
Legislativa na reunião dia 19(dezenove) de Março de 2018
(dois mil e dezoito), para prestar esclarecimentos aos mesmos.
Foi feito a leitura da ata da reunião anterior, e a mesma
aprovada e assinada por todos os Vereadores presentes. Foi
feito a leitura das correspondências encaminhadas a esta Casa
Legislativa. Ofício nº035/2018, da Secretaria Municipal de
Saúde, solicitando agendamento para que esta Secretaria
possa apresentar a está egrégia Casa Legislativa, a Prestação
de Contas. Foi feito a leitura da Resolução nº01/2018, que
“ALTERA O REGIMENTO INTERNO ACRESCENTANDO
NOVAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Sr. Presidente colocou em
discussão, consultou os Presidentes das Comissões, todos
dispensarão seu parecer, em seguida em votação, sendo
aprovada por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão. Foi feito a
leitura da Indicação nº007/2018, apresentada pelo Vereador Sr.
Alan Alves Ferreira, “SOLICITANDO TAPA BURACOS NA RUA
JOANA DE CASTRO, PRÓXIMO A FOCA DISTRIBUIDORA
DE FRIOS”. O Sr. Presidente colocou em discussão, em
seguida em votação, sendo aprovada por unanimidade em 1ª,

2ª e 3ª discussão. Foi feito a leitura da Indicação nº008/2018,
apresentada pelo Vereador Sr. Gilmar das Chagas Sousa,
SOLICITANDO REFORMA DO PARQUINHO OU A RETIRADA
DO RESTANTE QUE SE ENCONTRA EM MAL ESTADO, NA
RUA JOÃO PINTO DE MIRANDA, EM FRENTE O SAMU”. O
Sr. Presidente colocou em discussão, em seguida em votação,
sendo aprovada por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão. Foi
feito a leitura do Projeto de Lei nº01/2018, apresentado pelo
Vereador Sr. Dalton Freire, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL
Nº1858, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 QUE DENOMINOU
RUAS DO BAIRRO PLANALTO II E DETERMINA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. O Sr. Presidente colocou em discussão,
consultou os Presidentes das Comissões, todos dispensarão
seu parecer, em seguida em votação, sendo aprovado por
unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão. Foi feito a leitura do
Projeto de Lei nº02/2018, apresentado pelo Vereador Sr.
Dalton Freire, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº1857, DE 19
DE FEVEREIRO DE 2018 QUE DENOMINOU RUAS DO
BAIRRO
PARAÍSO
II
E
DETERMINA
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. O Sr. Presidente colocou em discussão,
consultou os Presidentes das Comissões, e o referido Projeto
ficou sobre a mesa das Comissões, para devida adequação. A
pedido do Vereador Sr. Delmo Fernandes de Faria, que
deixasse constado em Ata sua fala da Reunião do dia 05
(cinco) de Março de 2018 (dois mil e dezoito). O Vereador Sr.
Delmo Fernandes de Faria, o qual foi indicado pelo Sr.
Presidente desta Casa Legislativa, para participar de uma
reunião em Lavras, no dia 02(dois) de Março de 2018(dois mil e
dezoito), com o comandante do Oitavo Batalhão de Policia
Militar Tenente – Coronel PM Renan Santos Chaves, para
tratar de assuntos da segurança publica de nosso município, o
que foi levado em discussão na presente reunião foi a
reivindicação de melhorias e reforço para nossa policia militar:
como viaturas novas, aumento do efetivo, para que possam
estar mais amparados ao atendimento a nossa população, os
quais não medem esforços, mesmos sendo limitados para
manter a segurança pública do nosso município, gostaria de

deixar bem claro que jamais criticaria o trabalho árduo da
nossa Policia Militar, o qual tenho respeito e admiração. 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.

