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LEGISLAR - FISCALIZAR - SERVIR
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galileia – MG. Legislatura
2019/2020, realizada em 07 de maio de 2019.
Aos 07 (sete) dias do mês maio 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,
Secretário o Sr. vereador José Maria de Moura, presentes também os vereadores: Alberto
José Pereira, Alexandre Machado Torres, Herculano Nunes Fonseca, Ivanildo Zuccolotto,
Marcos de Almeida Chaves. A vereadora Mirian de Souza Gonçalves se encontrava
ausente. 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 Alexandre Machado Torres que fizesse oração inicial.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente fez a leitura da ordem do dia.
Distribuição do Projeto de Lei 09/2019, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. O cidadão
Juninho Botelho solicitou ao Presidente um breve período para homenagem às mães. O
presidente encerrou os trabalhos e solicitou ao vereador Ivanildo Zuccolotto 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 demais
vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara de Galiléia, 07 de maio de 2019.

