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LEGISLAR - FISCALIZAR - SERVIR

Ata da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Galiléia – MG. Legislatura 2017/2018,
realizada em 01 de agosto de 2017.
Ao 01 (um) dia do mês de agosto de 2017, às 19 horas e 15 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 que o vereador
Alexandre Machado Torres que fizesse uma oração. O Sr. presidente apresentou o Projeto de Lei
Complementar Nº 01 – Estrutura Administrativa. O Sr. presidente solicitou aos presentes Edis
que o referido Projeto de Lei fosse enviado por email. Sendo assim ficou acertado o envio por email
e somente o Sr. vereador Ivanildo Zuccolotto solicitou a copia do mesmo. O vice – presidente leu as
indicações 31/32-2017 de autoria dos vereadores José Maria de Moura e Renato de Oliveira Costa.
O vereador José Maria de Moura solicitou que constasse em ata a reclamação dos moradores do
distrito de Sapucaia do Norte que quando é feita a distribuição da água antes mesmo de chegar às
caixas a pressão do ar faz com que o hidrômetro continue girando e sendo efetuada a cobrança. O
vereador vice – presidente Alexandre Machado Torres leu o requerimento 29/2017 de sua própria
autoria. Requerimento levado a votação. Requerimento aprovador por unanimidade. O vereador
Ivanildo Zuccolotto solicitou ao Sr. presidente que fosse enviado um oficio diretamente a
Mineradora Samarco, convocando a mesma que comparecesse no plenário da Câmara para dar
esclarecimentos sobre uma nova capitação de água que não seja feita no do rio doce. O Sr. vereador
Herculano Nunes Fonseca fez um requerimento verbal solicitando que a Câmara Municipal possa
providenciar um laudo da água coletada próxima a capitação do SAAE podendo ser feito
bimestralmente e ressaltando que todos os presentes Edis são favoráveis. O Sr. vice – presidente leu
um convite feito pela Câmara Municipal de Tarumirim para o Fórum de Desenvolvimento da
Regional de Governador Valadares no auditório da FIEMG. O vereador Renato de Oliveira Costa
fez um agradecimento a atual gestão por ter atendido a sua indicação para a construção da capela
velório e também agradeceu pelo excelente trabalho realizado no cemitério de Santa Cruz. O Sr.
presidente solicitou que contasse em ata que a próxima reunião ordinária fosse realizada no Corrego
Branco no dia 15/08/2017. 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, por mim, Vice - Presidente e
demais vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara de Galiléia, 01 de agosto de 2017.

