ATA
Ata da 11ª (décima primeira) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Moeda - MG
(Legislatura 2017/2020), realizada no dia 02 (dois) do mês de agosto 2017, às 18h00min
na sala de reuniões do Legislativo Municipal, sob a Presidência do Vereador Júlio César
Moreira e a presença dos vereadores: Celso Eustáquio Camilo, Luciano Machado,
Natalino Lucindo Pimenta, Alex Junio Correa do Carmo, Lires Francisco Braga, Magna
Dark de Amorim Castro e Mello, Otacílio Alves Moreira e Silvânio Alves Gonçalves. Em
seguida, o senhor Presidente solicitou que fizesse a leitura das correspondências
recebidas às quais estão disponíveis no arquivo da Câmara Municipal de Moeda. Na
sequência, em pauta o PL nº 07, de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que “CRIA
O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE MOEDA – CMTM, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS”. Após a apresentação, o PL Nº 07, DE 2017 foi encaminhado as
Comissões competentes para análise e parecer. Na sequência, em pauta o PL nº 10, de
2017, de autoria do Executivo Municipal, que “DISPÕE SOBRE AS POLITICAS
MUNICIPAIS DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MOEDA/MG E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS”. Após a apresentação, o PL Nº 10, DE 2017 foi encaminhado as
Comissões competentes para análise e parecer. Na sequência, em pauta a INDICAÇÃO
Nº 60, DE 2017, de autoria do Vereador Luciano Machado, indicando colocação de
placa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR, nos dias (18 a 20 de agosto de 2017),
respectivamente, na sexta, sábado e domingo, da Festa do Senhor Bom Jesus do Porto
Alegre. Uma vez que os carros estacionam naquelas ruas, dificultando assim o trânsito
(fluxo) de veículos maiores. Após a leitura e feita à explicação da INDICAÇÃO Nº 60, DE
2017, esta foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Na sequência, em pauta a INDICAÇÃO Nº 61, DE 2017, de autoria da Vereadora Magna
Dark de Amorim Castro e Mello, indicando a possibilidade de identificação bens
(veículos e imóveis, locados ou de propriedade) do setor público e no caso dos imóveis,
cerca-los com muro ou telas, portões e cadeados, câmeras ou outros meios de
segurança. Após a leitura e feita à explicação da INDICAÇÃO Nº 61, DE 2017, esta foi
colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência,
em pauta a INDICAÇÃO Nº 62, DE 2017, de autoria do Vereador Lires Francisco
Braga, indicando informações relacionadas à Secretaria Municipal de Educação,
referente ao fechamento das Classes Escolares, EJA (Educação de Jovens e Adultos) na
Escola Municipal (Mário Delfino Ferreira), na localidade Vila Coco, turno da noite e da
Classe Escolar EJA (Educação de Jovens e Adultos) na Escola Municipal (Joaquim
Rodrigues de Moura), localidade de Pessegueiro, assim, vem solicitar a reabertura das
Classes Escolares já citadas, buscando a reposição do Servidor Municipal Competente,
para atender os anseios das comunidades. Após a leitura e feita à explicação da
INDICAÇÃO Nº 62, DE 2017, esta foi colocada em discussão e votação, tendo sido
aprovada por unanimidade. Na sequência, em pauta a MOÇÃO DE PESAR Nº 08, DE
2017, de autoria do Vereador Lires Francisco Braga, a família do Sr. Antônio Crispim
Moreira, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Moeda (MG), no último dia 18 de
julho de 2017. Após a leitura e feita à explicação da MOÇÃO DE PESAR Nº 08, de 2017,
esta foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Na
sequência, em pauta a MOÇÃO DE PESAR Nº 09, DE 2017, de autoria do Vereador
Celso Eustáquio Camilo, a família da Sra. Maria da Conceição Castro, pelo seu
falecimento ocorrido na cidade de Moeda (MG), no último dia 22 de julho de 2017. Após a
leitura e feita à explicação da MOÇÃO DE PESAR Nº 09, de 2017, esta foi colocada em
discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, em pauta a
MOÇÃO DE PESAR Nº 10, DE 2017, de autoria do Vereador Celso Eustáquio Camilo,
a família da Sra. Adelina Cândida de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de
Belo Horizonte (MG), no último dia 25 de julho de 2017. Após a leitura e feita à explicação
da MOÇÃO DE PESAR Nº 10, de 2017, esta foi colocada em discussão e votação, tendo

sido aprovada por unanimidade. Na sequência, em pauta a MOÇÃO DE PESAR Nº 11,
DE 2017, de autoria do Vereador Silvânio Alves Gonçalves, a família da Sr. Vanderlin
Antunes Martins, pelo seu falecimento ocorrido na Localidade de Moeda Velha,
Moeda(MG), no último dia 18 de julho de 2017. Após a leitura e feita à explicação da
MOÇÃO DE PESAR Nº 11, de 2017, esta foi colocada em discussão e votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. Na sequência, em pauta a MOÇÃO DE PESAR Nº 12,
DE 2017, de autoria do Vereador Celso Eustáquio Camilo, a família da Sr. Francisco
Moreira da Silva, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Moeda(MG), no último dia 26
de julho de 2017. Após a leitura e feita à explicação da MOÇÃO DE PESAR Nº 12, de
2017, esta foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Na sequência, em pauta a MOÇÃO DE PESAR Nº 13, DE 2017, de autoria do Vereador
Celso Eustáquio Camilo, a família da Sra. Aurora Parreira de Castro, pelo seu
falecimento ocorrido na cidade de Moeda(MG), no último dia 13 junho de 2017. Após a
leitura e feita à explicação da MOÇÃO DE PESAR Nº 13, de 2017, esta foi colocada em
discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, em pauta a
MOÇÃO DE PESAR Nº 14, DE 2017, de autoria da Vereadora Magna Dark de Amorim
Castro e Mello, a família da Sra. Laura Maria da Silva, pelo seu falecimento ocorrido na
cidade de Moeda(MG), no último dia 07 de julho de 2017. Após a leitura e feita à
explicação da MOÇÃO DE PESAR Nº 14, de 2017, esta foi colocada em discussão e
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, a palavra ficou franca aos
Vereadores e ao público presente. Na sequência o senhor presidente ressaltou que a
próxima reunião ordinária, realizará no dia 16 de agosto, iniciará às 18 horas. Não
havendo mais nada a tratar, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou
encerrada a Reunião Ordinária, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões, 02
de agosto de 2017.
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