Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
Teste

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2013, as 19:00 horas, em nome de DEUS, foi
declarada aberta a Sessão, com número regimental, presentes os seguintes vereadores:
Alex Batista Coelho, Sandra Maria Soares Coelho dos Santos, Sormanny Renê Magalhães
Leão, Altair de Almeida, Carlos Roberto de Pinho, Edcarlos Gomes da Silva, Marcos
Evangelista Filho, Giovanni Campos Coelho e com ausência justificada do Vereador Josué
Arruda dos Santos. Dando início à reunião, conforme item 1º da Pauta passou-se para
discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo Projeto de Lei nº. 10/2013
“que autoriza a filiação do Município de Virginópolis/MG à Associação dos
Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce” de autoria do Executivo
Municipal. O Vereador Altair de Almeida justificou os motivos de seu requerimento de
vista do citado Projeto de Lei, logo após, o Parecer foi aprovado por unanimidade em
seguida foi colocado em 1ª discussão e votação o qual foi aprovado por todos os
vereadores presentes. Após a declinação do interstício legal requisitado pela Vereadora
Sandra Maria Soares Coelho Santos e aprovado pelo Plenário, foram colocados em 2º
turno a votação do Projeto de Lei nº. 10/2013, sendo aprovado por todos os vereadores
presentes. No 2º item da pauta discussão e votação do Projeto de Lei nº. 14/2013 “que
altera dispositivos da Lei Municipal nº. 1.387, de 19 de Agosto de 2002 – Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano do Município de Virginópolis/MG, visando incentivar a
realização de loteamentos populares e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal. Iniciando a discussão do projeto, o vereador Giovanni Campos, justificou o seu
pedido de vista com relação ao projeto. O qual a seguir foi colocado em 1ª discussão e
votação, após receber emendas supressivas dos artigos 1º e 3º do projeto original e
modificativa do artigo 2º diminuindo a área mínima permitida para 200 m², de autoria do
Vereador Sormanny Leão, foi aprovado por maioria absoluta dos vereadores presentes.
Após a declinação do interstício legal requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares
Coelho Santos e aprovado pelo Plenário, foram colocados em 2º turno a votação do Projeto
de Lei nº. 14/2013, sendo aprovado com as emendas citadas por maioria absoluta dos
vereadores presentes. No 3º e ultimo item da pauta passou-se para o momento livre. No
momento livre a Vereadora Sandra Maria, perguntou como anda a instalação da torre de
celular do Boa Vista, sendo informada que as obras se encontram em andamento, informou
o Presidente à Vereadora, que ouviu dizer que a torre de celular foi conseguida através de
verba requerida pelo Vereador Geovanni Campos com o Deputado Estadual Luiz Carlos
Miranda. O Vereador Giovanni Campos, agradeceu de público o trabalho do Prefeito
Hiran com relação a esta questão. O mesmo vereador requereu ao Presidente da Câmara
que, oportunamente peça ao digníssimo Prefeito, a indicação de um líder na Casa para
melhor funcionamento da mesma, pediu mais o Vereador, que o Prefeito providenciasse a
roçagem das margens da BR na chegada em Virginópolis, sentido Guanhães, onde a
população faz caminhada. O Vereador Sormanny, agradeceu ao Prefeito pela iniciativa de
fazer justiça com os funcionários das creches municipais, que serão agora adequadamente

remuneradas. Nada mais havendo a constar, o Presidente declarou em nome de Deus
encerrada a reunião, devendo esta ata, após lida, se aprovada, assinada. Secretaria ad’hoc
Raquel Cunha Lisboa.
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