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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 07 (sete) dias do mês de maio 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 Santos, Sormanny Renê Magalhães Leão,
Josué Arruda dos Santos, Altair de Almeida, Carlos Roberto de Pinho, Ed’Carlos Gomes
da Silva, Giovanni Campos Coelho e Marcos Evangelista Filho. Dando início a reunião
conforme item 1º da pauta passou-se para leitura do VETO ao Projeto de Lei de n°.
016/2013 “que dispõe sobre a trasladação dos beneficiários inativos e pensionistas pagos
diretamente pela administração direta do Município de Virginópolis para a
responsabilidade do VIRPREV e dá outras providências”, constituição da Comissão
Especial e distribuição. Ato contínuo foi formado a Comissão Especial composta pelos
Vereadores Carlos Roberto de Pinho, Altair de Almeida e Josué Arruda dos Santos, de
acordo com o Art. 186, Parágrafo I do Regimento Interno da Câmara. Em seguida ficou
marcada reunião extraordinária para discussão e votação do VETO ao Projeto de Lei de nº.
016/2013 para o dia 16 de maio de 2013. No 2º item da pauta, passou-se para distribuição
do Projeto de Lei nº. 17/2013 “que modifica a redação do Art. 1º da Lei Municipal de nº.
1.409/2004” de autoria dos Vereadores Sormanny Leão e Carlos Roberto de Pinho. No 3º
item a distribuição do Projeto de Lei nº. 18/2013 “que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providencias” de autoria do Executivo
Municipal. Ato contínuo passou para o 4º item distribuição do Projeto de Lei nº. 19/2013
“que cria o anexo IV na Lei Complementar nº. 1.495 de 28 de dezembro de 2010 e cria
unidade de cargos públicos e dá outras providencias” de autoria do Executivo Municipal.
Em seguida passou-se para o 5º item distribuição do Projeto de Lei nº. 20/2013 “que
estabelece novos parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providencias” de autoria do Executivo Municipal. No 6º item
Palavra requerida pelo Extensionista Agropecuário Jefferson Lazaro Lacerda de Oliveira.
Assunto: Apresentação do relatório anual de atividades de 2012. Após apresentação do
relatório anual pelo Sr. Jefferson Lázaro e o Sr. Geraldo Agostinho Gerente Regional da
Emater, a Vereadora Sandra e os Vereadores Altair e Sormanny, fizeram alguns
questionamentos que foram respondidos satisfatoriamente. O Vereador Giovanni Campos
fez constar à presença do Ex-Vereador Sr. Ádson Soares do Município de Guanhães e do
Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais do Município de Virginópolis Sr. Alekes
Leão, tendo parabenizado a Emater pelos trabalhos prestados no Município. Por fim o
Presidente Alex Batista parabenizou os funcionários da Emater Sr. Jefferson, Renê e Maria
de Lourdes e o Gerente Regional Sr. Geraldo Agostinho pela explanação e participação.
No 7º item, a apreciação das indicações. Indicação 087/2013 de autoria do Vereador
Sormanny Leão, solicitando a construção de uma Praça com academia popular no encontro
da Rua Gabi Gilberto com a Rua Heli Madureira, tendo sido aprovada por unanimidade.
Indicação 088/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando a continuidade do
calçamento da Rua José Leôncio Filho, tendo sido aprovada por todos os Edis presentes.
Indicação 089/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, solicitando o estreitamento

da Praça do Calçadão ao lado da Rua São José para mais ou menos 3 (três) metros, para se
transformar em estacionamento, tendo o Vereador Proponente requerido a plantação de
mais árvores na Praça do Calçadão para que produza mais sombras, sendo aprovada por
unanimidade. Indicação 090/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, solicitando o
calçamento da Rua Heli Madureira, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
091/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos, solicitando a reforma geral da Rua
Rainha Juliana, com emenda solicitando a reforma do calçamento próximo a Câmara
Municipal na Rua Trajano Magalhães Barbalho pelo Vereador Carlos Roberto, tendo sido
aprovada com emenda por todos os Edis presentes. No 8º e ultimo item da pauta passouse para o momento livre. Os Vereadores Altair de Almeida e Giovanni Campos
ressaltaram a humildade do Prefeito em vetar o Projeto de Lei de nº. 016/2013 que foi de
sua própria autoria. O Presidente Alex Batista informou que participou da reunião com os
funcionários da prefeitura, representantes do VIRPREV juntamente com o Prefeito Hiran
ressaltando que a decisão tomada foi democrática devido à participação dos funcionários
na decisão do Veto ao Projeto. O Vereador Josué Arruda aproveitou o momento para
agradecer aos funcionários da Emater pelos serviços prestados ao Município. O Vereador
Sormanny convidou a todos para reunião da Fundação da ONG Instituto Jabuticaba, que
será realizado no sábado dia 11 de maio, às 16 horas na sala de reuniões da Câmara. O
Vereador Giovanni Campos sugeriu a contratação da ex-funcionária conhecida como
Terezinha da Dengue, já que a mesma falta 1 (um) ano e meio para se aposentar, para o
trabalho de combate a dengue, requerendo o apoio dos seus Pares. 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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