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Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galileia – MG. Legislatura 
2019/2020, realizada em 02 de abril de 2019. 
 
Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2019, às 19h e 15 minutos, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, tendo na presidência o Sr. vereador 
Kayllon Alves Carvalho, vice – presidente o Sr. vereador Renato de Oliveira Costa, 
secretario o Sr. Vereador Jose Maria de Mora,  presentes também os vereadores: Alberto 
José Pereira, Alexandre Machado Torres, Herculano Nunes Fonseca, Ivanildo Zuccolotto, 
Marcos de Almeida Chaves e Mirian de Souza Gonçalves.  O presidente agradeceu a 
todos pelo comparecimento e solicitou o secretario que procedesse a chamada nominal e 
colhesse a assinatura dos Edis na folha de presença. Achando-se presente o número de 
Edis para abertura da reunião, declarou aberta a sessão em nome de Deus. O Secretário 
leu o texto bíblico de Isaias 10:1-4. O presidente solicitou ao vereador Ivanildo Zuccolotto 
que fizesse a oração inicial. Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente fez a 
leitura da ordem do dia.  O Presidente leu os Requerimentos Nº 06 e 07/2019, de autoria 
de Alexandre Machado Torres e Renato de Oliveira Costa. O vereador Alexandre 
Machado Torres assim manifestou sobre o seu requerimento disse que a situação da 
quadra é inaceitável para os idosos e crianças que utilizam a quadra e que não existem 
desculpas com crise financeira. Vai denunciar a situação dos banheiros para a Vigilância 
Sanitária. Não se justifica tantos carros do município andando e faltar dinheiro. O prefeito 
diz que está pagando dívidas e deve apresentar para quem está pagando. Não reduziu 
secretarias e diz que está em crise. A quadra tem que ser olhada com respeito, e pede a 
aprovação dos vereadores. Requerimento nº 06/2019 levado a votação, aprovado por 
todos. O vereador Renato de Oliveira Costa falou do seu requerimento disse, que vem 
presenciando há muito tempo a situação do esgoto a céu aberto que se encontra no local, 
e pede providencias. Com referência a galeria pede que se arrume um pedaço da estrada 
para melhor acesso da população. Votação do requerimento 07/2019, aprovado por 
todos. Leitura da indicação 02/2019 do vereador Herculano, que disse que tem 
protocolado pedidos simples, mas com a crise vem dificultando. Pede identificação com 
placa da escola Waldira para uma melhor identificação do local, juntamente com outros 
espaços públicos. Entende ser de importância tais identificações. Leitura da Indicação 
03/2019 autoria de todos os vereadores. O vereador Herculano defendeu a referida 
indicação por se tratar de uma emenda do Deputado Paulo Abi-Ackel, para que o recurso 
seja aplicado na área do antigo Acato, pois se trata de um local que vem sofrendo 
principalmente nos períodos de chuva, efetuando no mesmo o calçamento. Os 
vereadores entendem que a prioridade hoje é do referido bairro. O vereador Alexandre se 
pronunciou dizendo que o bairro foi feito em área de risco, e que foi contra o Sr. Gilberto 
Melo alegando que o bairro tinha por finalidade questões eleitoreiras. Todos os prefeitos 
são farinha do mesmo saco, e nem Rômulo nem Juarez resolveram o problema. Segundo 
ele a situação da cidade em outras regiões também são críticas. Diz que a prefeitura tem 
verba,  mas não faz obras porque não quer. Ainda segundo ele os prefeitos utilizam-se de 
muito marketing em suas campanhas, e tem em comum serem fazendeiros, e sabem 
muito bem engordar bois. Leitura dos Pareceres da Comissão aos Projetos 04 e 05/2019, 
feita pelo vereador Secretario  José Maria de Moura. Votação do Parecer 04/2019, 
aprovado por todos. Votação do Parecer 05/2019, aprovado por todos. Discussão dos 
projetos 04 e 05/2019. O vereador Alexandre disse que o efeito retroativo da lei para 
primeiro de janeiro, o prefeito tem que pagar a diferença, referente aos meses passados. 
Ele também alerta que os profissionais de saúde tem que ser mais valorizados. Segundo 
ele as instalações médicas do município também sofrem com falta de equipamentos e  
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instrumentos de trabalho. O vereador Renato disse também que verificou a situação e 
passou para o vereador Alexandre explanar. O vereador Ivanildo se manifestou dizendo 
que nas administrações passadas existiam funcionários que recebiam sem trabalhar. O 
vereador também disse sobre os salários atrasados dos funcionários. Alertou também 
para a importância da ampliação do número de vagas e que não vê motivos para que os 
colegas votem contraA vereadora Miriam também se manifestou dizendo que como 
profissional de saúde acha de suma importância o trabalho destes profissionais e 
parabeniza o trabalho dos mesmos, pois trabalham com sacrifício, e se sente honrada em 
votar favorável, e que os vereadores estão dispostos a apoiar os profissionais de saúde e 
a população. Ela também critica o salário defasado dos enfermeiros e dos demais 
profissionais da saúde. O vereador Kayllon também disse que sempre foi contra a 
defasagem dos salários que existe nos servidores da prefeitura. O vereador Herculano 
disse também que além de ser favorável ao projeto, parabeniza o prefeito pela iniciativa, e 
teceu críticas  à administração do Poder Executivo Estadual por atrasos no pagamento 
dos salários do funcionalismo público. O vereador José Maria relembrou do requerimento 
para pagamento de insalubridade para o setor da saúde pediu que constasse nas redes 
sociais do vereador Alexandre Torres, que segundo ele recebeu resposta mal criada do 
prefeito. Votação do Projeto 04/2019, aprovado por todos. Votação do Projeto 05/2019, 
aprovado por todos. Distribuição e Leitura dos projetos de URGÊNCIA, 07 e 08/2019. O 
Presidente determinou a suspensão da reunião pelo prazo de 15 minutos, para que a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, proferisse o parecer nos referidos 
projetos. Leitura dos pareceres dos projetos 07 e 08/2019. O Sr. Amarildo, jurídico da 
CÃMARA,  com a palavra realizou uma breve explicação do projeto de lei 07/2019 o qual 
foi dispensado de leitura. Votação do parecer 07/2019, aprovado por todos. Votação do  
Parecer do Projeto 08/2019, aprovado por todos. Votação do Projeto 07/2019, aprovado 
por todos. Discussão projeto 08/2019, O vereador Ivanildo pediu a palavra e disse que 
após consulta à sua família aceitou o pedido do prefeito,  de colocar o sobrenome da sua 
família no edifício público. O vereador Renato ressaltou que o pedido da capela foi feito 
por ele e agradeceu a aprovação do projeto. O vereador Herculano parabeniza o 
deputado João Magalhães pela indicação do recurso e ao vereador Renato pela iniciativa 
em apresentar o projeto da capela. Votação do projeto 08/2019, aprovado por todos. O 
Presidente em seguida em atendimento a requerimento do vereador Herculano, que 
constasse em ata a apresentação dos extratos da taxa de iluminação pública. Tendo em 
vista o saldo da conta,  o vereador requer em nome de todos os vereadores caso estes 
concordarem, que o prefeito envie o projeto de lei a esta casa reduzindo a taxa de 
iluminação pública. Fala ainda sobre o pagamento do décimo terceiro dos servidores de 
2016, uma vez que o projeto enviado a esta casa o prefeito pediu para incluir no 
orçamento de 2017. Pede que o prefeito pelo menos comece a pagar nem que seja de 
forma parcelada o referido décimo terceiro. O vereador José Maria disse que também 
concorda com o vereador Herculano. O vereador Ivanildo pediu a palavra, e acha que tais 
questões devem ser dirigidas com ofício ao prefeito. Depois de discussão entre os 
vereadores, chegou-se ao consenso de que seja enviado um ofício através do Presidente 
da Câmara em nome de todos os vereadores solicitando o envio de um projeto de lei 
reduzindo a taxa de iluminação pública em caráter de urgência. O Líder de Governo 
vereador Ivanildo Zuccolotto, concedeu a palavra a servidora Valdileia Barcelos, para 
explicar sobre o projeto de Lei 06/2019, que se encontra distribuído aos vereadores. O 
presidente encerrou os trabalhos e solicitou o vereador Alexandre Machado Torres que 
fizesse uma oração final. Sem mais nada a tratar e constar, lavro a presente ata. Que 
após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo vice - presidente e  
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demais vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara de Galiléia, 02 de abril de 
2019.  
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