Ata da Reunião Ordinária 07/2019
Legislativa biênio 2019/2020

Na Sala de Seção da Câmara Municipal de Cantagalo. Aos 04 (quatro) dias de junho de
2019 às 19:00h na Sala de Seção da Câmara Municipal de Cantagalo, situada a Rua
João Cardoso Furtado, nº 84, Centro, sob a presidência do vereador Agnaldo Ricardo da
Silva, reuniram-se os senhores vereadores. Feito a chamada, constatou-se a falta do
vereador Sérgio Gonçalves da Silva. Havendo numero legal de vereadores presentes o
senhor Presidente iniciou a reunião com um Pai Nosso e uma Ave Maria em nome do
povo cantagalense e em seguida declarou aberto os trabalhos.
O Presidente solicitou a secretária que fizesse a leitura da Ata da reunião do dia
07/05/2019, foi feito ainda a leitura da Ata da Reunião Extraordinária, sendo ambas
aprovadas sem ressalvas. Em prosseguimento aos trabalhos foi apresentado pelo
Presidente da Câmara o Requerimento de número 09, do vereador José Renato
Gonçalves Leão que “RETIRA EM DEFINITO DO PROJETO DE LEI Nº 004/2019 que
tem por objetivo modificar a Lei Municipal Nº 115/2005.”, que tendo a concordância de
todos os presentes. Em seguida foi apresentado o Requerimento de nº 06/2019 pelos
vereadores Antônio Leão de Pinho e Werlem Medeiros de Carvalho que “Solicita ao
senhor Prefeito Municipal de Cantagalo que encaminhe a esta Casa Legislativa para
fiscalização pelos Edis, copias de todos os contratos de alugueis e das notas de
empenhos inerentes, dos anos de 2017 a 2019, visto que não se encontram no Portal da
transparência”, colocado em votação o requerimento foi aprovado por 5x0 em dois turnos,
havendo 03 abstenções por parte dos vereadores Isaías Bruno de Oliveira, José Antônio
Ferreira e Divino Lisdoval de Pinho.
Em sequência foi colocado em votação o Requerimento nº 07 apresentado pelos
vereadores Antonio Leão de Pinho e Werlem Medeiros de Carvalho “Solicitando ao
senhor Prefeito Municipal de Cantagalo que encaminhe a esta casa Legislativa para
fiscalização dos Edis, cópias de todas as notas fiscais, notas de empenhos e licitações de
compras de Combustíveis e Óleos Lubrificantes dos anos de 2017 a 2019, visto que não
foram disponibilizados as informações no Portal da Transparência e no Frotas.” Sendo
aprovado por 5x0 em dois turnos, havendo 03 abstenções por parte dos vereadores
Isaías Bruno de Oliveira, José Antonio Ferreira e Divino Lisdoval de Pinho. Seguindo, o
Presidente apresentou o Requerimento de nº 08 protocolado pelos vereadores José
Antônio Ferreira, Divino Lisdoval de Pinho, José Renato Leão, Antônio Leão de Pinho,
Izequiel Costa de Miranda e Werlem Medeiros de Carvalho “Que convoca o Diretor
Executivo do CantagaloPrev para comparecer no Plenário desta casa Legislativa no dia
26 de junho de 2019 às 18:00 horas e prestar esclarecimentos pessoalmente sobre as
finanças do Fundo Próprio respondendo a questionamentos já previamente enviado ao
mesmo para ciência, e apresentar documentação com cópia a Câmara Municipal,
ressaltando que o não comparecimento injustificado do convocado implicará a imediata
instauração de processo de julgamento, não podendo comparecer na data fixada pela
Câmara, constou que deverá no prazo de 03 dias para justificar o motivo e apresentar
nova data e horário, dentro do prazo razoável de 15 dias.”
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O requerimento foi colocado em votação e aprovado por 7x0 em dois turnos, havendo
abstenção de voto do vereador Isaías Bruno de Oliveira. Dando sequência foi formalizado
a entrega a comissão de Legislação e Justiça do Projeto de Lei Nº 005/2019 que “Altera a
Lei Municipal nº115, de 17 de junho de 2005”, para que apresente parecer, frisando que
deverá neste ato se ater sobre constitucionalidade, legalidade e ou vícios de
apresentação, etc, estipulando o prazo especial de 05 dias, sendo este aceito pelos
membros sem ressalvas. O Presidente, prosseguindo a reunião apresentou o Projeto
006/2019 que dispõe sobre “Aprovação do Loteamento denominado ALZIRA COSTA, no
perímetro urbano de Cantagalo, e dá outras providencias.” Quando em discussão,
manifestaram alguns Edis discordância do local destinado para área institucional, tendo o
Vereador Antônio Leão de Pinho pedido vista do projeto.
O Presidente encerrou a reunião convidando a todos os vereadores e demais presentes
para a reunião extraordinária dia 26 (vinte e seis) de junho de 2019 nesta respectiva casa
legislativa as 18:00 horas. Para constar, eu secretária da Câmara, lavrei a presente Ata
que será assinada pelo Presidente.

Rua: João Cardoso Furtado - Nº 84, Bairro Centro , Cantagalo/MG (33) 34119142
Email: cmcantagalo@cmcantagalo.mg.gov.br

