Ata da 3ª Reunião Ordinária do 2º Período Legislativo de
2017.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Agosto 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 uma oração. 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 09 (nove). 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. Ofício nº100/2017, da
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, assunto;
convite para reunião no dia 22/08/2017 ás 14:00 horas, a ser
realizada no Rotary Club de Candeias. Convite: do Comandante
da Sexta Região da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, têm
a honra de convidar os Srs. Edis para a Solenidade de Formatura,
a realizar-se no dia 25 de agosto de 2017, às 10:00 horas. Foi
feito a leitura da Indicação nº049/2017, apresentada pelo Vereador
Sr. Delmo Fernandes de Faria, “SOLICITA REPAROS (TAPA
BURACOS) NAS RUAS DO BAIRRO ESPLANADA”. O Sr.
Presidente colocou em discussão e em votação a Indicação
nº049/2017, sendo aprovada por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
discussão. Passando a palavra ao Vereador Sr. Dalton Freire, que
parabenizou o Sindicato dos Produtores Rurais, pela organização
da festa do produtor juntamente com a administração municipal e
está Casa Legislativa, que foi um excelente evento. 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.

