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Ata da trigésima sétima (37ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão

Legislativa de 2016, realizada às 19h (dezenove horas) do dia 29 (vinte e nove) de novembro

de dois mil e dezesseis (2016) 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, Arnaldo de Abreu Campos, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, José Marcelo de

Andrade Botelho, Márcio Luiz Borges, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de

Mesquita. Foi realizado 1 (um) minuto de silêncio em razão do acidente aéreo, onde faleceu a

maioria dos jogadores da Chapecoense e membros da imprensa. COMUNICADOS: Ofício nº

375/2016/Gabinete do Prefeito encaminhando balancete do mês de agosto/2016; Convite para

formatura dos alunos do 2° período e 5° ano da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão;

Leitura de despacho acerca do ofício n.º 13/2016 do Vereador Arnaldo que encaminhou a

Presidência relatório da Comissão Especial nomeada nos termos da Portaria n.º 7/2014.

PROJETOS EM PAUTA: 1ª votação: Projeto de Lei n.º 13/2016 junto à subemenda e emendas

n.º1 e 2. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Sra. Terezinha do Carmo, Diretora Executiva

da APAE de Ijaci, apresentou os trabalhos desempenhados pela APAE em nosso Município.

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

Vereador Sebastião; Vereador José Marcelo; Vereador Márcio com aparte do Vereador

Rodrigo. Os Vereadores Sebastião, Nelson e Arnaldo solicitaram a palavra pela ordem. Ao final

o Sr. Presidente traçou seus comentários e solicitou a leitura do ofício n.º 103/2016 que será

encaminhado ao Executivo acerca dos repasses à APAE. SEGUNDA PARTE: A Subemenda à

Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 13/2016, de autoria do Vereador José Marcelo, foi aprovado

à unanimidade do plenário. A Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 13/2016, de autoria do

Vereador José Marcelo, foi aprovado à unanimidade do plenário. A Emenda n.º 1 ao Projeto de

Lei n.º 13/2016, de autoria do Vereador Sebastião, foi aprovado à unanimidade do plenário. O

Projeto de Lei n.º 13/2016 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ijaci para o

exercício financeiro de 2017 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade do plenário

nos termos das emendas apresentadas. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram

convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada no dia 6 de dezembro, última

reunião da sessão legislativa de 2016. 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.

  


