Ata da 13ª Reunião Ordinária do 2º Período Legislativo
de 2017.
Aos 06 (seis) dias do mês de Novembro 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, 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 09
(nove), conforme o livro de presença. 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 encaminhada a esta Casa Legislativa.
Ofício nº062/2017, da Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a indicação de um membro representante titular e
um suplente para fazer parte do Comitê Intersetorial Municipal
de Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika. Ofício
nº446/2017, do Gabinete do Prefeito, atendendo o
requerimento do vereador Alex Sandro Silva. Convite do
Comandante da Sexta Região da Policia Militar de Minas
Gerais, convidam os Srs. Vereadores para a Solenidade de
Outorgada Medalha Cinquentenária “CORONEL FULGÊNCIO
DE SOUZA SANTOS”, em homenagem aos oitenta e cinco
anos de fundação do Oitavo Batalhão. Com a palavra o Sr.
Presidente, consultou os presidentes das comissões ao
Projeto de lei Complementar nº016/2017, que estava em
analise nas comissões, todos dispensaram seu parecer, em
seguida colocou em discussão, 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 Delmo
Fernandes de Faria, faço a leitura.

