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LEGISLAR - FISCALIZAR - SERVIR

Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galiléia – MG. Legislatura 2017/2018,
realizada em 21 de março de 2017.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2017, às 19 horas e 10 minutos reuniu-se a Câmara
Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, tendo na presidência o Senhor vereador kayllom
Alves Carvalho, vice – presidente o Sr. vereador Alexandre Machado Torres, Secretário o Sr.
vereador José Maria de Moura, 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
solicitou o vice – presidente 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 vice - presidente leu o texto bíblico de Isaias l0: 1-4. O Sr. presidente
solicitou ao vice – presidente que fizesse uma oração. Ato contínuo o Sr. presidente solicitou ao
vice – presidente que lesse as indicações 08/12/2017 de autoria do vereador José Maria de Moura.
Ato continuo o Sr. presidente solicitou ao vice – presidente que lesse o requerimento 03/2017 de
autoria do vereador José Maria de Moura. Ato continuo o Sr. presidente solicitou que o
requerimento fosse levado em votação. Ato contínuo requerimento aprovado por unanimidade. Ato
continuo o Sr. presidente solicitou ao vice – presidente que lesse os requerimentos 07/08/09/2017
de autoria do vereador Alexandre Machado Torres. Ato continuo o Sr. presidente solicitou que fosse
levado em votação. Ato contínuo requerimentos aprovado por unanimidade. Ato contínuo o
presidente solicitou ao vice - presidente que lesse o parecer do projeto de lei 01/2017, das
comissões permanentes, Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas. Ato contínuo o presidente solicitou que fosse levado em votação o parecer
conjunto das comissões. Ato contínuo o parecer conjunto das comissões aprovado por unanimidade.
Ato contínuo o relator Alexandre Machado Torres apresentou a emenda aditiva 01/2017 que inclui
o Parágrafo Único – O valor estabelecido no artigo 1º, que contempla as dotações nele
especificadas, será destinado ao pagamento de DÉCIMO TERCEIRO, dos servidores contratados
do exercício de 2016, e demais credores, especificando no primeiro quadro do ofício do Gabinete
do Prefeito nº 042/2017, formalizado a Câmara Municipal, que passa fazer parte integrante do
presente projeto. Ato contínuo o Sr. presidente solicitou que fosse levado em votação a emenda do
Projeto de Lei. Ato contínuo emenda aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Sr. presidente
solicitou que fosse levado à discussão e votação o Projeto de Lei 01/2017, “Que Dispõe sobre a
Abertura de Credito Especial ao Orçamento Vigente do Município de Galiléia”. Ato
contínuo Projeto de Lei 01/2017 aprovado por unanimidade. Ato contínuo a vereadora Mirian de
Souza Gonçalves solicitou que constasse em ata uma indicação verbal para a construção de uma
ponte na estrada velha indo para Sapucaia do Norte próximo a fazenda do Sr. João Itamar (dão e
tendo duas vigas). Ato continuo o Sr. vereador Herculano Nunes Fonseca solicitou que constasse
em ata, para a próxima reunião no dia 04/04/2017 a inclusão do Projeto de Lei 02/2017. Ato
continuo O vereador Herculano solicitou que constasse em ata o requerimento das cadeiras para o
plenário. Ato continuo o vereador Renato de Oliveira Costa solicitou que constasse em ata a sua
fala de agradecimento ao Oficio do Sr. Prefeito Municipal. Ato contínuo o vice – presidente
Alexandre Machado Torres solicitou que constasse em ata a presença da Secretária de Assistente
Social Jeane. O presidente encerrou os trabalhos e fez uma oração final. Sem mais nada a tratar e
constar, lavro presente ata que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, por
mim, Vice - Presidente e demais vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara de Galiléia, 21
de Março de 2017.

