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Ata da décima segunda (12ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão

Legislativa de 2015. Aos 5 (cinco) dias do mês de maio de dois mil e quinze (2015) às

dezenove (19) horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se

ordinariamente a Câmara Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador Rodrigo

Douglas Vilas Boas. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais Vereadores

Sebastião Leonardo de Mesquita, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Fábio Mesquita

de Almeida, José Marcelo de Andrade Botelho, Lino dos Santos Filho, Márcio Luiz

Borges e Nelson Mesquita Galvino.  Ausente o Vereador Arnaldo de Abreu Campos.

COMUNICADOS: Ofício n.º 211/2015 do Gabinete do Prefeito encaminhando

balancete de Receita e Despesa da Prefeitura referente a março de 2015.

PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 20 e 22 subscrita pelo Vereador Lino, e n.º

21 do Vereador Márcio. PROJETOS EM PAUTA: Leitura do Parecer da Comissão de

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas acerca da Prestação de Contas do

Município de Ijaci, exercício de 2013, juntamente ao Projeto de Resolução n.º 5/2015

que "Aprova com ressalvas as contas do Municipio de Ijaci/MG, exercício de 2013". Em

pauta para 1ª Votação: Projeto de Lei Complementar n.º 11/2015. O Vereador

Sebastião pediu vistas ao Projeto de Lei Complementar n.º 11/2015.

PRONUNCIAMENTO DOS SRS. VEREADORES: Fizeram uso da palavra: Vereador

Márcio Borges; Vereador José Marcelo. Vereador Lino dos Santos com participação do

Sr. Presidente e aparte do Vereador Nelson. Vereador Fábio Mesquita. Vereador

Carlos Barbosa com aparte dos Vereador Marcelo, Márcio e do Presidente Rodrigo.

Vereador Nelson Galvino com participação do Sr. Presidente. Vereador Sebastião

Leonardo com aparte do Vereador Fábio e Carlos. O Vereador Nelson pediu aparte,

tendo o Sr. Presidente negado e dito para o Vereador se pronunciar na reunião

seguinte, havendo insistência do Vereador, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos.

No reinício, passou-se para a SEGUNDA PARTE com a votação das Proposições

Escritas que foram aprovadas à unanimidade. Sobre o Projeto de Resolução nº 5/2015

que "Aprova com ressalvas as contas do Município de Ijaci/MG, exercício de 2013", o

Vereador Marcelo questionou o por que da ressalva sem um fato concreto, tendo o Sr.

Presidente dito que só colocaria o projeto em votação na presente reunião se não

houvesse objeção de nenhum Vereador. O Vereador Márcio disse que a ressalva se

deve ao fato de estar em andamento uma Comissão de investigação nesta Casa e a
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ressalva é para dar abertura a algum fato que for apurado, tendo o Vereador Marcelo

dito que a justificativa dava condições de votar o Projeto, ao que o Vereador Nelson

sugeriu que a votação fosse realizada na reunião seguinte, tendo em vista a ausência

do Vereador Arnaldo, o que foi da concordância do Sr. Presidente. O Vereador José

Marcelo pediu a palavra para falar sobre a situação da dengue com participação dos

Vereadores Fábio, Sebastião, Márcio e Lino. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores

foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada no dia 12 de

maio do corrente. 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.


