
Ata da primeira (1ª) Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de

2017, realizada às 17h (dezessete horas) do dia 12 (doze) de julho de dois mil e dezessete (2017)

na  sua  sede  regimental,  sob  a  presidência  do  Vereador  Arnaldo  de  Abreu  Campos  com  a

presença dos Vereadores Eliandro Rodrigues de Souza, Cypriano Antônio Caetano, Evando Reis

de  Carvalho,  Gabriel  Penha  dos  Reis,  Luiz  Rogério  Vilas  Boas,  Márcio  Moraes  Vilas  Boas,

Rodrigo  Douglas  Vilas  Boas  e  Sebastião  Leonardo  de  Mesquita. COMUNICADOS:  Foi

determinada a leitura do Edital de Convocação da presente sessão; Ofício n.º 110/2017/Gabinete

do  Prefeito  solicitando  a  convocação  da  presente  reunião;  Ofício  n.º  107/2017/Gabinete  do

Prefeito  solicitando a  retirada de pauta do Projeto  de Lei  n.º  12/2017;  Ofício  n.º  0801/17 do

Gabinete do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro solicitando providências da Secretaria Estadual de

Educação  para  regularizar  o  funcionamento  da  Escola  Estadual  Maurício  Zákhia.

PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Sra. Arlete Gregorio da Silva, Diretora da Escola Estadual

Maurício Zákhia, fez uso da palavra se pronunciando acerca da interdição da escola. O Sr. José

Alício Maia Barreto,  Gerente do Centro de Produção da Unidade de Ijaci da empresa Intercement,

fez uma explanação acerca dos Projetos que serão implantados em Ijaci com a parceria desta

empresa, havendo questionamento do Vereador Sebastião. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA:

O Sr. Presidente informou que passaria diretamente à votação dos projetos, não sendo concedida

palavra franca aos Srs. Vereadores. SEGUNDA PARTE: Projeto de Lei n.º 16/2017 que “Institui no

calendário anual de eventos e festividades do Município de Ijaci, a “Semana na Mão Certa” e dá

outras providências” foi aprovado pela unanimidade do Plenário conforme urgência solicitada por

todos os Vereadores; Projeto de Lei n.º 17/2017 que “Institui no calendário anual de eventos e

festividades do Município de Ijaci, a “Semana do Bebê” e dá outras providências” foi aprovado

pela unanimidade do Plenário conforme urgência solicitada por todos os Vereadores; Projeto de

Lei n.º 18/2017 que “Autoriza o Município de Ijaci a celebrar termo de cooperação técnica com a

Intercement  e  dá  outras  providências”  foi  aprovado  pela  unanimidade  do  Plenário  conforme

urgência solicitada por  todos os Vereadores;  Projeto de Lei  n.º  19/2017 que “Dispõe sobre a

concessão  de  auxílio  financeiro  para  atletas  do  Município  para  participação  em  competição

internacional  e  dá  outras  providências”  foi  aprovado  pela  unanimidade  do  Plenário  conforme

urgência solicitada por todos os Vereadores; Projeto de Lei n.º 20/2017 que “Altera a Lei 1295 de

06 de abril de 2017 e dá outras providências” foi aprovado pela unanimidade do Plenário conforme

urgência  solicitada  por  todos  os  Vereadores.  TERCEIRA PARTE:  Os  Srs.  Vereadores  foram

convocados  para  a  reunião  ordinária  seguinte  que  será  realizada  no  dia  1º  de  agosto.  Os

trabalhos foram suspensos por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício,

o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que depois de lida

e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
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