Ata da 17ª Reunião Ordinária do 2º Período Legislativo
de 2018.
Aos 03 (três) dias do mês de Dezembro 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.
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 08 (oito). Sendo ausente o
Vereador Sr. Lindomar Ferreira, com ausência justificada. Foi
feito a leitura da correspondência encaminhada a esta Casa
Legislativa. Ofício nº279/2018 do Gabinete do Prefeito, em
resposta ao Ofício 143/2018 da Câmara Municipal, o qual se
refere ao repasse de $10.000,00 (dez mil reais) feito a
Associação Comunitária e Cultural de Candeias – Escola do
Futuro, sustentado pelo Projeto de Lei 006/2018 aprovado no
dia 09 de Abril de 2018; informar conforme nota de empenho
2127/2018-001; e comprovante anexo. Foi feito a leitura do
Projeto de Lei nº039/2018, que “AUTORIZA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
INCENTIVOS AO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
SUSTENTÁVEL DE CANDEIAS – PIDESC – E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. O Sr. João José Alves de Alvarenga que se
encontra presente nesta Casa Legislativa, prestou
esclarecimento sobre a sua solicitação ao referido projeto,
pedindo apoio aos Srs. Edis. O Sr. Presidente consultou os
presidentes das Comissões, o Vereador Sr. Gilmar das Chagas
Sousa pediu tempo para analisar o mesmo, o qual foi
encaminhado para a mesa das Comissões. Foi feito a leitura do
Projeto de Lei nº 041/2018 que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO DISTRITO DENOMINADO VIEIRAS BRAVOS”, em seguida
foi feito a leitura da Ata da reunião de Audiência Pública na
Comunidade de Vieiras Bravos. O Sr. Presidente colocou em

discussão, consultou os membros das Comissões, todos
dispensaram seu parecer e colocou em votação, sendo o
referido Projeto aprovado por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
discussão. O vereador Sr. Dalton Freire agradeceu a todos
envolvidos pelo apoio no processo de transformação do
povoado de Vieiras Bravos em Distrito, e também pela
confiança depositada na sua pessoa. Foi feito a leitura do
Projeto de Lei nº 042/2018 que “ALTERA A REDAÇÃO DO
CAPUT DO ART. 5º DA LEI 1853 DE 5 DE DEZEMBRO DE
2017 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. O Sr. Presidente consultou os membros das
Comissões, todos dispensaram seu parecer, em seguida
colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão. O Sr. Presidente passou
a palavra para o Secretário Sr. Delmo Fernandes de Faria, que
deu início à solenidade em homenagem ao Ilustríssimo Sr.
Nilton de Sousa Andrade pelos relevantes serviços prestados á
nossa comunidade, que convidou o Vereador Sr. Alex Sandro
Silva que, em seguida convidou ao Plenário o Sr. Eneias aqui
presente mentor desta, que leu uma singela mensagem ao
homenageado da noite. O secretário fez a leitura da Moção de
nº004/2018, apresentada pelo Vereador Sr. Alex Sandro Silva
de reconhecimento público aos relevantes serviços prestados
pelo ilustríssimo Sr. Nilton de Sousa Andrade. O homenageado
agradeceu e disse “é uma grande honra e satisfação receber
essa homenagem”. Colocando-se à disposição desta Casa
caso precise. 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 Secretário,
faço a leitura.

