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Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Cachoeira de
Minas, realizada em 21 de junho de 2018.

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove
horas, reuniu-se extraordinariamente, atendendo a convocação do Chefe do
Executivo Municipal, feita através do ofício nº 173/2018, a Câmara Municipal de
Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no salão a ela destinado, sob a
presidência do vereador Sr. José Roberto Dionísio. Feita a chamada, verificouse a presença de todos os vereadores. Havendo, portanto, número regimental,
o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e convidou a todos para as orações
de costume. Lida a ata da reunião anterior, a mesma foi aprovada por oito
votos, sem retificações. Em seguida, a Sra. Secretária fez a leitura das
matérias novas a darem entrada, sendo: Projeto de Lei nº 17/2018, de autoria
do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder a locação de imóveis
e realizar cessão de uso para a Empresa GRIFT INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA; Projeto de Lei nº 18/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos Raymundo
de Rezende, que altera dispositivos do artigo 13 da Lei Municipal nº
2.512, de 24/11/2017, alterada pela Lei nº 2.535, de 14 de maio de
2018, que institui o Código de Obras do Município de Cachoeira de
Minas- MG; Projeto de Lei nº 19/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos
Raymundo de Rezende, que altera o inciso III do artigo 97 da Lei
Municipal nº 1.682, de 20/03/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Município de Cachoeira de Minas -MG.
Na parte destinada à ORDEM DO DIA não houve matérias a serem
apreciadas. Após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente comunicou
que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal será no dia 26 de junho
de 2018 e que a Ordem do Dia será encaminhada através de ofício. Nada mais
havendo a se tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, do que
para constar, eu, Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a presente que, se
aprovada será assinada.

