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Ata da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galiléia – MG. Legislatura 2017/2018,
realizada em 20 junho de 2017.
Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2017, às 19 horas e 10 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. Foi solicitado ao Sr. Vereador
Ivanildo Zuccolotto que fizesse uma oração. Foi entregue aos presentes Edis a Resolução 02/2017.
O Sr. vice – presidente leu o parecer da Comissão Permanente: Legislação, Justiça e Redação Final
C.P.L.J.R.F. sobre a Resolução 02/2017. Parecer levado à discussão e votação. Parecer aprovado
por unanimidade. O vice – presidente leu a Resolução 02/2017 – Dispõe Sobre Autorização ao
Presidente da Câmara para Antecipação do Décimo Terceiro aos Vereadores e Servidores e
da Outras Providencias. Resolução 02/2017 levado a votação. Resolução 02/2017 aprovado por
unanimidade. O Sr. vereador Herculano Nunes Fonseca solicitou que constasse em ata que seu 13º
salário fosse pago por ultimo ou no mês de Dezembro. O vice – presidente leu o parecer do Projeto
de Lei Nº 05/2017. Parecer levado à votação e discussão. Parecer aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Nº 05/2017 – Dispõe Sobre a Abertura de Credito Especial ao Orçamento
Vigente do Município de Galiléia. Projeto de Lei Nº 05/2017 levado a discussão e votação.
Projeto de Lei Nº 05/2017 aprovado por unanimidade. O vice – Presidente Leu o Parecer da
Comissão Permanente: Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto de Lei Nº 06/2017.
Parecer levado em votação. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 06/2017 –
Dispõe Sobre a Criação de Escolas Municipais de Educação Infantil no Município de Galileia
e da Outras Providências. Projeto de Lei Nº 06/2017 levado a discussão e votação. Projeto de Lei
Nº 06/2017 aprovado por unanimidade. O vice – presidente leu o parecer conjunto do Projeto de
Lei Nº 10/2017 das Comissões Permanentes: Legislação, Justiça e Redação Final C.P.L.J.R.F. e
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas C.P.F.O.T.C. Parecer levado em votação. Parecer
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 10/2017 – Altera Dispositivo e Revoga as Leis
Municipais Nº. 22/2002 e 145/2014 que Dispõe Sobre a Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública e dá Outras Providências. Projeto de Lei Nº 10/2017 levado em discussão
e votação. Projeto de Lei Nº10/2017 aprovado por unanimidade. Os vereadores Alexandre
Machado Torres, Bruno Cardoso Pereira Glória, Renato de Oliveira Costa, José Maria de
Moura e Kayllon Alves Carvalho solicitaram que constasse em ata que o referido Projeto de
Lei Nº 10/2017 seja responsabilidade do Sr. Prefeito Municipal e que caberá a ele explicar a
população quando não sentir a redução da referida Taxa de Iluminação. O Sr. vereador José
Maria de Moura, solicitou que constasse em ata a sua presença no dia de hoje no gabinete do Sr.
Prefeito onde os mesmo chegaram em comum acordo que pedisse vista do Projeto de Lei
Nº10/2017, para que tratasse de um remanejamento da distribuição do percentual onde a classe de
menor renda paga um valor mais alto que os demais. Então o líder do governo o Sr. vereador
Ivanildo Zuccolotto lhe comunicou que após reunião da base do executivo, não seria possível assim
fazer o pedido de vista, pois o referido Projeto de Lei não poderia ser alterado. O Sr. vereador
Renato de Oliveira Costa solicitou que constasse em ata o seu pedido de um possível remanejo
dentro do Projeto de Lei para que possa melhorar as taxas para as famílias mais carentes. O Sr
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vereador Herculano Nunes Fonseca solicitou que constasse em ata, para que possa providenciar a
entrega dos títulos de cidadãos Galileenses aprovados por unanimidade por esta casa em 2016,
concedido através dos decretos legislativos números 02 de 16/02/2016 e Nº 06 de 07/06/2016,
concedido ao promotor de justiça Randal Bianchine Marins e aos profissionais da segurança
pública que prestaram serviços em Galiléia. O Sr. vereador Alberto José Pereira solicitou que
constasse em ata um agradecimento ao Sr. Fabiano pelo excelente trabalho realizado na praça
próximo ao Sr. Adão Lió. O Sr. 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, 20 de junho de
2017.

