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LEGISLAR - FISCALIZAR - SERVIR

Ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galiléia – MG. Legislatura 2017/2018,
realizada em 18 de abril de 2017.
Aos 18 (dezoitos) dias do mês de abril 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 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, 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. Foi solicitado ao Sr. Vereador Ivanildo Zuccolotto
que fizesse uma oração. O Sr. vice – presidente que leu os requerimentos 20/22-2017 de autoria do
vereador Alexandre Machado Torres, requerimento 21-2017 de autoria do vereador Bruno Cardoso
P. Glória, requerimento 19-2017 de autoria do vereador Alberto José Pereira. Requerimentos
levados em votação. Requerimentos aprovados por unanimidade. Foi solicitado ao vice – presidente
que lesse a indicação 18-2017 de autoria do vereador Renato de Oliveira Costa. A vereadora Mirian
de Souza Gonçalves solicitou que constasse em ata sua indicação verbal solicitando quebra – molas
nas seguintes ruas: 02 na rua Santo Antonio e 02 na Rua Honório Gomes no distrito de Sapucaia do
Norte, onde se fazer necessário. O Sr. vereador José Maria de Moura, solicitou que constasse em ata
seu pedido de um oficio explicando o motivo do não esclarecimento sobre a Taxa de Iluminação
Publica. Foi passada a palavra para os representantes do Conselho Tutelar, explicarem sobre a
passeata CONTRA A PEDOFILIA. O Sr. vereador Herculano Nunes Fonseca enviou um oficio
comunicando que no dia de hoje estará em Brasília participando da manifestação Contra a Reforma
da Previdência, justificando assim a sua Falta. O presidente encerrou os trabalhos e solicitou que o
vereador Alexandre Machado Torres que fizesse 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, 18 de abril de
2017.

