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LEGISLAR - FISCALIZAR - SERVIR

Ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galiléia – MG. Legislatura 2017/2018,
realizada em 04 de abril de 2017.
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2017, às 19 horas e 12 minutos reuniu-se a Câmara
Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, tendo na presidência o Sr. vereador kayllom Alves
Carvalho, vice – presidente o Sr. vereador Alexandre Machado Torres e 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
Secretário 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 Sr.
Vereador Ivanildo Zuccolotto fizesse uma oração. O Sr. presidente solicitou ao vice – presidente
que lesse os requerimentos 10/11/12/13-2017 de autoria do vereador Alexandre Machado Torres,
requerimentos 14/15/16/17-2017 de autoria do vereador Bruno Cardoso P. Glória, requerimento 182017 de autoria do vereador Kayllon Alves de Carvalho e os requerimentos 04/05/06-2017 de
autoria do vereador José Maria de Moura. Requerimentos levados em votação. Requerimentos
aprovados por unanimidade. Foi solicitado ao vice – presidente que lesse o comunicado/solicitação
de autoria do vereador Bruno Cardoso P. Glória, o Oficio 12/2017 de autoria do Sr. Vereador José
maria de Moura e as indicações 14/15/17-2017 de autoria do vereador Renato de Oliveira Costa e a
indicação 16-2017 de autoria do vereador Bruno Cardoso P. Glória. O Sr. Presidente solicitou que
constasse em ata sobre as reuniões itinerantes que serão agendadas nos distritos e nos povoados do
Município de Galiléia, ficando somente para agendar as datas possíveis e constando que ficou
aprovado todas as reuniões pelos presentes Edis. O vice – presidente falou sobre o Projeto de
Resolução Nº 01/2017 e sobre o parecer conjunto das comissões permanentes, Legislação, Justiça e
Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O presidente solicitou que
fosse levado em votação o parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto das comissões
aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Resolução. Projeto de Resolução 01/2017
aprovado por unanimidade. O Relator da Comissão Alexandre Machado Torres leu o Projeto de Lei
02/2017 e apresentou o parecer da comissão permanente de Legislação, Justiça e redação Final e a
Emenda Modificativa 01/2017 do Projeto de Lei 02/2017 que inclui o ART 2º - Ficam criadas 50
(cinquenta) vagas para admissão de estagiários, sendo 20 (vinte) para os estudantes do ensino médio
e 30 (trinta) para os estudantes do ensino de nível superior. O ART. 11º – O ingresso dos estagiários
se dará mediante processo de seleção simplificado a ser realizado pelo poder Executivo obedecendo
as normas regulamentadas para o efeito. Sendo levado à votação a Emenda Modificativa do Projeto
de Lei. Emenda Modificativa aprovada por unanimidade. O Parecer da Comissão levado em
votação. Parecer aprovado por unanimidade. Dando seguimento foi levado à discussão e votação o
Projeto de Lei 02/2017, “Que Dispõe a Criação de Vagas de Estagiários no Âmbito do
Poder Executivo de Galiléia”. Projeto de Lei 02/2017 aprovado por unanimidade. O presidente
encerrou os trabalhos e solicitou que o vereador Ivanildo Zuccolotto fezesse 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, 04 de abril de 2017.

