Ata da 11ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo
de 2018.
Aos 07 (sete) dias do mês de Maio 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.
Gilmar das Chagas Sousa, que convidou o 2º Vice-Presidente
Vereador Sr. José Donizete da Trindade para compor a mesa
Diretora. 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. Jésus Carlos da Costa, com
ausência justificada, que estava em reunião em Belo Horizonte,
representando o Legislativo, juntamente com as autoridades:
Executivo, OAB, Judiciário, Exmo. Juiz da Comarca de
Candeias, e demais representantes. Foi feito a leitura das
correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa.
Ofício nº112/2018/ Gabinete do Prefeito, informar Projeto de
Lei sancionado. Ofício nº118/2018/ Gabinete do Prefeito, em
resposta ao ofício nº060/2018. Ofício nº166/2018, do Secretario
Municipal de Transportes e Obras, em atenção ao ofício
nº12/2018. Ofício S/N da Paróquia Nossa Senhora das
Candeias, em nome da Capela Santíssima Trindade,
comunidade de Trindade, pedir ajuda para restauração da
Capela. Foi feito a leitura do Projeto de Lei nº009/2018, que
“AUTORIZA
ASSINATURA
DE
CONVÊNIO
DE
COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
JACARÉ/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Sr.
Presidente colocou em discussão, consultou os Presidentes
das Comissões, todos dispensarão seu parecer, colocando em
votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
discussão. 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 Alex Sandro Silva, nomeado como Secretário ad hoc,
faço a leitura.

