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LEGISLAR - FISCALIZAR - SERVIR

Ata da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galiléia – MG. Legislatura 2017/2018,
realizada em 05 de setembro de 2017.
Aos 05 (cinco) dia do mês de setembro de 2017, às 19 horas e 13 minutos reuniu-se a Câmara
Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, tendo na Presidência o Sr. vereador Alexandre
Machado Torres, presentes também os vereadores: Alberto José Pereira, Bruno Cardoso Pereira
Gloria, Herculano Nunes Fonseca, Ivanildo Zuccolotto, Mirian de Souza Gonçalves e Renato de
Oliveira Costa. A presidência agradeceu a todos pelo comparecimento e fez chamada nominal e
colheu 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 Presidente leu o texto bíblico de
Isaias l0: 1-4. O Sr. presidente Alexandre Machado Torres fez a oração inicial. O Sr. presidente
distribuiu as resoluções Nº 03 – “Dispõe Sobre o Detalhamento da Despesa da Câmara
Municipal de Galiléia, para o Exercício Financeiro de 2018” e a resolução Nº 04 – “Aprova o
Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 da Câmara Municipal de Galiléia – MG” .
O Sr. Presidente leu um convite feito pela Secretária Municipal de Educação para o evento cívico
de 07 de setembro. O vereador Alexandre Machado Torres leu as indicações Nº 35/36/2017 de
autoria de sua própria autoria e do vereador Bruno Cardoso Pereira Glória. O vereador Renato de
Oliveira Costa solicitou que constasse em ata seu pedido para que possa ser providenciado um trator
agrícola para trabalhar na aração das terras e uma retro - escavadeira para poder abrir posso por
causa da falta de chuvas na zona rural. O vereador Ivanildo Zuccoloto solicitou que constasse em
ata para que possa providenciar o mais rápido possível a distribuição do projeto de lei CMDRS. Foi
solicitado que constasse em ata a data da próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça
para o dia 12/09/2017 às 13:30 no plenário da Câmara. O vereador Herculano Nunes Fonseca
solicitou que constasse em ata seu pedido para que possa providenciar a entrega dos títulos de
cidadãos honorários Galileenses que fora aprovado no ano de 2016, o mesmo vereador após
participação na eleição da Câmara Mirim em conselheiro pena, solicitou que possa ser feito o
mesmo projeto nesta casa de Leis. O Sr. presidente encerrou os trabalhos e solicitou que o vereador
Ivanildo Zuccolotto fizesse uma oração final. Sem mais nada a tratar e constar, lavro presente ata
que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, e demais vereadores presentes.
Sala das sessões da Câmara de Galiléia, 05 de setembro de 2017.

