Ata da 7ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo de 2019
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Março de 2019 (dois mil
e dezenove) 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, iniciou os trabalhos com oração. Em seguida
solicitou do Secretário Vereador Sr. Dalton Freire 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). Foi feita a leitura da Ata da reunião anterior e a mesma
aprovada e assinada por todos os Srs. Vereadores presentes. Foi
feita a leitura das Correspondências enviadas à esta Casa pelo
Gabinete
do
Prefeito,
respondendo
os
Ofícios
nºs
010/011/012/036/2019 e informando sanções dos Projetos de Leis
nºs 05/07/08/2019. Foi feito a leitura do Projeto de Lei
Complementar nº07/2019 que “DISPÕE SOBRE O PROGRAMA
MUNICIPAL DE COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE,
CHIKUNGUNYA E ZIKA VÍRUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Sr. Presidente convidou o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rodrigo
Moraes Lamounier, presente a esta Casa Legislativa para compor a
mesa, e após cumprimentar todos os presentes, prestou
esclarecimentos aos Srs. Edis e a população sobre a importância
do Projeto de Lei Complementar nº07/2019 para prevenção de
doenças da população candeense. Após esclarecimento, as
Comissões dispensaram seu parecer, foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão.
Passando a palavra aos Srs. Edis que agradeceram a presença do
Sr. Prefeito. E pediram também esclarecimentos sobre as obras em
andamento, doações dos lotes e manutenção das estradas do
município, as quais foram esclarecidas. O Sr. Presidente
parabenizou todos os Srs. Vereadores pelos seus trabalhos,
esforços no município, agradeceu o Sr. Prefeito pela presença e o
parabenizou pela sua atuação no 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 Dalton Freire Secretário faço a leitura.

