Ata da 1ª Reunião Solene do 2º Período Legislativo de
2017.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Setembro de 2017
(dois mil e dezessete) às 18 (dezoito) 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. Convidou para compor a
mesa de honra a autoridade presente Exmo. Sr. Luciano Criste
da Mata, 2° Tem PM. Convidou também os agraciados: Ilma.
Sra. Maria Guimarães dos Santos Angelo e Ilmo. Sr. Elmer
Kemio
Ferreira Cunha. Dando prosseguimento à solenidade,
o Sr. Presidente convidou a todos para ficarem de pé para
execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida a oração. Foi
feito a verificação do livro de presença, que após a chamada
constatou a presença dos Srs. Vereadores, no total de 08 (oito),
sendo ausente o Vereador Sr. Dalton Freire, com ausência
justificada. Foi feito a leitura da ata da reunião anterior, e a
mesma aprovada e assinada por todos os Vereadores
presentes. Com a palavra o Exmo. Presidente Sr. Jésus Carlos
da Costa, que destacou a presença dos familiares e amigos dos
homenageados e demais presentes. Passando a palavra ao
Mestre de Cerimônia, Secretário Sr. Delmo Fernandes de Faria,
que fez a leitura do autor das Moções em seguida das biografias
dos homenageados concessivas procederam à entrega dos
Cartões de Prata aos agraciados, Ilmo Sr. Elmer Kêmio Ferreira
Cunha e Ilma. Srª. Maria Guimarães dos Santos Angelo, sendo
entregue juntamente com um buquê de flores. Fizeram o uso da
palavra os Srs. Edis que parabenizaram os homenageados por
toda dedicação que tiveram com o Município de Candeias ao
longo dos anos e também seus familiares. Passando a palavra a
Srª Maria Guimarães dos Santos Àngelo, fez seu
pronunciamento, saudou a todos os presentes em especial a
seus familiares que vieram para prestigiar a presente cerimônia,
contou de suas experiências ao longo de sua carreira o que fez
com muito carinho e dedicação. Fazendo seu pronunciamento o

Ilmo. Sr. Elmer Kemio Ferreira da Cunha, saudou a todos
presentes, afirmou ter orgulho imenso por toda sua família, que
vieram para prestigiar a presente cerimonia, agradeceu a
homenagem recebida através desta Casa Legislativa em
especial ao Vereador Sr. Lindomar Ferreira. Com a palavra o
Exmo. Presidente Sr. Jésus Carlos da Costa, agradeceu a
presença de todos que compareceram e prestigiaram esta
solenidade. 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.

