Ata da 5ª Reunião Ordinária do 2º Período Legislativo de
2017.
Aos 04 (quatros) dias do mês de Setembro 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 oração. Convidou o
Exmo. Sr. Rodrigo Moraes Lamounier, Prefeito Municipal que
estava presente nesta Casa Legislativa para compor a mesa. 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 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. Foi feita a leitura das correspondências
encaminhadas a esta Casa Legislativa. Da EMATER MG, Abaixo
Assinados para Permanência do Escritório da EMATER – MG no
Município de Candeias para Atendimento aos Agricultores. Ofício
nº0481/2017/CRRG, encaminhar em anexo a Ata da reunião
realizada no dia 01 de Agosto de 2017, que tratou sobre a
disposição final dos resíduos sólidos do município de Lavras e
entorno. Foi feito a leitura da Indicação nº 050/2017, apresentada
pelo Vereador Sr. George Roberto Garcia Rosa, “SOLICITA COM
URGÊNCIA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO, NA RUA
GRANITO ALTO DO CRUZEIRO.” O Sr. presidente colocou em
discussão e em votação sendo aprovada por unanimidade em 1ª,
2ªe 3ª discussão. Foi feito a leitura do Projeto de Lei nº 028/2017,
que “AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL AO ESTADO DE MINAS
GERAIS PARA USO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DÁ 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
nº29/2017, que “ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO

ORÇAMENTO
VIGENTE
PARA
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS AO CICANASTRA– CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA SERRA DA CANASTRA, ALTO SÃO FRANCISCO E MÉDIO
RIO GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” O Sr. Presidente
colocou em discussão, consultou os Presidentes das comissões,
todos dispensarão seu parecer, em seguida colocou em votação,
sendo aprovado por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão.
Passando a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo
Moraes Lamounier, que após cumprimentar a todos presentes,
justificou sua ausência na reunião do dia 28/08/2017,e que estava
presente nesta Casa Legislativa para esclarecer a população
interessada sobre as casas populares, creches, o que de fato foi
feito, colocou a disposição para qualquer esclarecimento relativos
aos mesmos, e que seu trabalho será com toda transparência,
sempre buscando o melhor para a população, agradeceu a esta
Casa Legislativa, aos Srs. Edis pelo apoio e empenho que tem
demonstrado ao desenvolvimento do nosso município. O Sr.
Presidente pediu ao Sr. Prefeito que olhe com carinho a questão
das casas populares e das creches, mantendo a população
informada. Passando a palavra ao Sr. Salvador Moreira Filho–
Extensionista Agropecuário, representante da EMATER, veio pedir
apoio aos Srs. Edis para a continuação do atendimento aos
agricultores em nosso município. 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.

