Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
Teste
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 21 (vinte e um) 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 a distribuição do Projeto de Resolução nº.
01/2013 “que cria as Funções de Controle Interno da Câmara Municipal de Virginópolis e
Assessor do Controle Interno nos termos dos Artigos 70 e 74 da Constituição da Republica
combinados com os Artigos 65 e 69 da Lei Orgânica Municipal” de autoria da Mesa. No 2º
item da pauta, Convite a Secretária da Educação Sra. Urlécia Maria Magalhães. Assunto:
Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Nº. 19/2013. A Senhora Secretária prestou vários
esclarecimentos sobre questões levantadas pelos Senhores Vereadores a respeito do citado
Projeto de Lei e de outros assuntos da Secretaria de Educação. No 3º item passou-se para a
discussão e votação do Parecer da CJLFFR e o 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. Após leitura
do Projeto de Lei juntamente com o Parecer emitido pela CJLFFR pelo Vereador
Sormanny Leão, foi colocado em votação o Parecer tendo sido aprovado por todos os
vereadores presentes. Ato contínuo foi colocado em discussão e 1ª votação o Projeto de
Lei n°. 19/2013 tendo sido aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção
do Vereador Giovanni Campos. Após a declinação do interstício legal requisitado pelo
Vereador Sormanny Leão e aprovado pelo Plenário, foi colocado em 2º turno a votação do
Projeto de Lei nº. 19/2013, sendo aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (uma)
abstenção do Vereador Giovanni Campos. Ato contínuo passou para o 4º item a
discussão e votação do Parecer da CJLFFR e o do Projeto de Lei nº.17/2013 “que modifica
a redação do Art. 1º da Lei Municipal 1.409/2004” de autoria dos Vereadores Sormanny
Leão e Carlos Roberto de Pinho. Após leitura do Projeto de Lei juntamente com o Parecer
emitido pela CJLFFR pelo Vereador Altair de Almeida, foi colocado em votação o Parecer
tendo sido aprovado por todos os vereadores presentes. Ato contínuo foi colocado em
discussão e 1ª votação o Projeto de Lei n°. 17/2013 tendo sido aprovado por unanimidade.
Após a declinação do interstício legal requisitado pelo Vereador Sormanny Leão e
aprovado pelo Plenário, foi colocado em 2º turno à votação do Projeto de Lei nº. 17/2013,
sendo aprovado por todos os Edis presentes. No 5º item, a apreciação das indicações.
Indicação 092/2013 de autoria do Vereador
Carlos Roberto, solicitando a colocação de mata-burro na entrada que vai para a casa da
Sr. Vitalina no Macaquinho, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 093/2013
de autoria do Vereador Carlos Roberto, solicitando a manutenção diária da Praça do
Calçadão, tendo sido aprovada por 07 votos favoráveis e um contrário do Vereador Altair
de Almeida. Indicação 094/2013 de autoria dos Vereadores Ed’Carlos Gomes e Sandra
Maria Santos, solicitando a reforma e revitalização dos pontos turísticos do Município, a
Capelinha e o Cristo, sendo aprovada por unanimidade. Indicação 095/2013 de autoria do

Vereador Josué Arruda, solicitando o fornecimento de um carro para atender os alunos
estudantes do EJA do Bairro Vila Santo Agostinho no transporte à escola, tendo sido
aprovada por unanimidade.
Indicação 096/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, que reitera o pedido das
indicações feitas anteriormente para que volte a ser confeccionado as carteiras de
identidade no Município, tendo sido aprovada por todos os Edis presentes. O Presidente da
Câmara esclareceu que o problema deverá ser solucionado conforme informação do
Executivo apenas o ano que vem devido a dificuldades burocráticas do Estado. Indicação
097/2013 de autoria da Vereadora Sandra Maria Soares solicitando a elevação do Povoado
do Bom Jesus da Boa Vista à Distrito, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
098/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos solicitando um transformador de luz
para o Córrego do Macaco, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes.
Indicação 099/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos, solicitando um ônibus
escolar exclusivo para a Vila Santo Agostinho, tendo sido aprovada por unanimidade. No
6º e ultimo item da pauta passou-se para o momento livre. O Vereador Josué Arruda
solicitou o envio de oficio ao Executivo pedindo a seção de uma impressora para a
Delegacia de Policia Civil. Os Vereadores fizeram alguns convites aos Edis e presentes à
reunião para diversos eventos que ocorrerão nos próximos dias no Município. 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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