Câmara Municipal de Ijaci
Legislatura 2013/2016

Ata da trigésima sétima (37ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão
Legislativa de 2015, realizada às 19h (dezenove horas) do dia 24 (vinte e quatro) de novembro
de dois mil e quinze (2015) na sua sede regimental, sob a presidência do Vereador Fábio
Mesquita de Almeida com a presença dos Vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Lino dos
Santos Filho, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, José Marcelo de Andrade Botelho, Márcio
Luiz Borges, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. O Vereador Arnaldo
de Abreu Campos chegou na reunião durante a leitura dos expedientes. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Requerimento nº 82 do Vereador Rodrigo, n.º 83 do Vereador Márcio e n.º 84 do
Vereador Sebastião; Indicações n.º 89 do Vereador Lino, n.º 90, 91 e 92 do Vereador Márcio.
PROJETOS EM PAUTA: Leitura e envio às Comissões Permanentes: Projeto de Lei n.º
20/2015 que “Ratifica a 1ª, 2ª e 3ª alteração do contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Macrorregião do Sul de Minas – CISSUL e dá outras providências”. Leitura do Ofício nº
1/2015 subscrito pelos membros da Mesa Diretora da Câmara cientificando o Plenário sobre a
retirada do projeto de Lei Complementar nº 19/2015 que “Dispõe sobre a redução provisória de
subsídios”.

COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente solicitou a leitura de

expedientes enviados ao Executivo, Ofícios nº 125 e 126, protocolados no dia 18 de novembro,
nos quais constam, respecitvamente, solicitação de informações acerca de exonerações de
servidores e esclarecimentos acerca do funcionamento da escolinha de futebol mantida pela
municipalidade, que segundo uma visitante que se pronunciou na última reunião, está precário.
PRONUNCIAMENTO DOS SRS. VEREADORES: Fizeram uso da palavra: Vereador Lino;
Vereador Sebastião com complemento do Vereador Presidente; Vereador Arnaldo; Vereador
Márcio; Vereador Rodrigo com aparte dos Vereadores Lino e Nelson; Vereador José Marcelo,
com aparte dos Vereadores Arnaldo e Rodrigo. Ao final, o Sr. Presidente traçou alguns
comentários sobre a situação do Município. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram
aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
reunião ordinária seguinte que será realizada no dia 1º de dezembro do corrente, sendo esta a
última reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2015. 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.

77

