Ata da 8ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo de 2019.
Ao 01 (primeiro) dia do mês de Abril 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. Em seguida, o Sr. Presidente
convidou o Exmo. Sr. Prefeito Rodrigo Moraes Lamounier,
presente nesta Casa Legislativa, para compor a mesa.
Seguindo os trabalhos, foi feita a leitura das Correspondências
encaminhada a esta Casa Legislativa, Ofícios nºs
078/081/2019/Gabinete do Prefeito, informando sanção dos
projetos de leis aprovados nesta Casa. Foi feita a leitura da
Indicação nº 016/2019 apresentada pelo Vereador Sr. Alex
Sandro
Silva
solicitando
O
ACABAMENTO
DOS
CALÇAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA TURMALINA,
ESQUINA COM A RUA SEVERINO FERNANDES FERREIRA
NO BAIRRO FERNANDES. RUA JOSÉ GOMIDE DA
ANUNCIAÇÃO, ESQUINA COM SEVERINO FERREIRA NO
BAIRRO FERNANDES. TRAVESSA MARANHÃO NO BAIRRO
GRUTA. RUA ANTÔNIO FRANCISCO ALVES ESQUINA COM
A RUA PRINCESA ISABEL, BAIRRO CENTRO. O Sr.
Presidente colocou em discussão, em seguida em votação,
sendo aprovada por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão. O
Sr. Presidente passou a palavra a Sr. Lílian Carla Bonaccorsi
Freire, que se encontra presente a esta Casa Legislativa,
representando as protetoras dos animais do nosso município,
após cumprimentar todos os presentes em nome do Presidente
desta Casa, e o Exmo. Sr. Prefeito Rodrigo Moraes Lamounier,
agradeceu pela atenção e, como representante dos demais
presentes falou sobre os animais, cachorros e gatos que estão
abandonados nas ruas da cidade, precisando de cuidados,

pediu e ofereceu ajuda para que juntos, comunidade e
Prefeitura procurem uma solução para essa causa tão nobre,
pois os mesmos estão colocando em risco a vida e a saúde de
cidadãos. Com a palavra o Sr. Prefeito esclareceu, que já vem
buscando soluções para a causa. Passando a palavra a Sr.
Ana Carla da Silva Cardoso Maia, representante da Associação
Protetora dos Animais de Campo Belo, que esclareceu como
funciona a Associação, colocando-se a disposição para
qualquer dúvida. Com a palavra o Sr. Prefeito que sensibilizado
com a situação, reafirmou que está tomando providências, que
já foi assinado um projeto e, que em breve dará início a
castração destes animais, com todos os requisitos necessários,
ressaltando a importância da ajuda de toda população,
marcando uma reunião o mais breve com os representantes
dos animais, para dar sequência ao assunto, discutindo as
demandas necessárias. Passando a palavra aos Srs. Edis, que
esclareceu sobre os procedimentos, a sua atuação e
planejamento no controle de zoonoses, parabenizando a todos
pela iniciativa, colocando-se a disposição desta causa em prol
dos animais. O Sr. Prefeito agradeceu a todos pela
oportunidade e o carinho desta Casa Legislativa. O Sr.
Presidente parabenizou a todos pela iniciativa, deixando seu
total apoio para proteção dos animais, agradecendo também a
presença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr. Rodrigo Moraes
Lamounier. 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.

