Ata da 11ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo de
2019.
Aos 29 (vinte e nove) dias 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 convidou o Sr. Wellington Marques representante
da COPASA, presente nesta Casa Legislativa para compor a
mesa. 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 08 (oito) sendo ausente o
Vereador Sr. José Donizete da Trindade, com ausência
justificada. Foi feita a leitura da Ata da reunião anterior e a
mesma aprovada e assinada por todos os Srs. Vereadores
presentes. Passando a palavra ao Técnico Químico Sr. Eder
Euler de Araújo presente nesta Casa Legislativa, sendo
questionado pelos Srs. Edis sobre a qualidade da água, e em
que situação ela se encontra, pedindo que esclareça à
população sobre a qualidade da água que está sendo
consumida. O Sr. Eder após cumprimentar todos os presentes
prestou esclarecimentos sobre a qualidade da água do nosso
município, tirando dúvidas sobre possível contaminação e que
a nossa água atende os padrões de potabilidade exigidos pelo
Ministério da Saúde, que a COPASA enviará em breve uma
resposta coletiva, e que o departamento jurídico da COPASA
está preparando para se defender e pedir uma retratação sobre
possíveis informações de contaminação. Esta Casa Legislativa
enviará um Ofício a Regional para que seja passada
autenticidade da COPASA em relação ao uso da água. O Sr.
Presidente agradeceu ao Sr. Wellington Marques e Sr. Eder
Euler de Araújo representantes da COPASA pela atenção,
pedindo-lhes que olhem com atenção e responsabilidade o
problema
em
pauta.
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encaminhada a Esta Casa Legislativa pela Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais Gabinete da Chefia da PCMG em
resposta ao Ofício nº035/2019 desta Casa Legislativa. Foi feita
a leitura da Indicação nº018/2019 apresentada pelo Vereador
Sr. Alex Sandro Silva, solicitando RECUPERAÇÃO DA RUA
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO BAIRRO ELDORADO.
O Sr. Presidente colocou em discussão em seguida em
votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
discussão. Foi feita a leitura da Indicação nº019/2019
apresentada pelo Vereador Sr. Alex Sandro Silva, solicitando
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E
FAIXA DE PEDESTRES NA ESCOLA ESTADUAL
PRESIDENTE KENNEDY E ESCOLA ESTADUAL PADRE
AMÉRICO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
MESMAS. O Sr. Presidente colocou em discussão em seguida
em votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
discussão. Foi feita a leitura da Indicação nº020/2019
apresentada pelo Vereador Sr. Alan Alves Ferreira, solicitando
A LIMPEZA DO CÓRREGO NA PONTE DO RIO BRANCO E
NO MATADOURO. O Sr. Presidente colocou em discussão em
seguida em votação, sendo aprovado por unanimidade em 1ª,
2ª e 3ª discussão. 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.

