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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 04 (quatro) dias do mês de junho 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,
Altair de Almeida, Carlos Roberto de Pinho, Ed’Carlos Gomes da Silva, Giovanni Campos
Coelho, Marcos Evangelista Filho e com ausência justificada do Vereador Josué Arruda
dos Santos. Dando início a reunião conforme item 1º da pauta pedido de palavra pela
cidadã Cleudes de Magalhães Carvalho Coelho. Assunto: luminária do loteamento da
Capelinha. Após explanação da Sra. Cleudes o Vereador Giovanni Campos também
solicitou que fosse estendido o pedido das luminárias à Rua Heli Madureira. O Presidente
Alex Batista informou que no momento só esta faltando ser feita à licitação para o
concerto e manutenção das luminárias do Município. No 2º item da pauta passou-se para
a distribuição do Projeto de Lei nº. 21/2013 “que fixa os valores da diária do Prefeito
Municipal e autoriza o Chefe do Executivo a regulamentar os valores das diárias do Vice
Prefeito, Secretários Municipais e Servidores por Decreto” de autoria do Executivo
Municipal. No 3º item distribuição do Projeto de Lei nº. 22/2013 “que dispõe sobre
alteração do Art. 4º da Lei Municipal nº. 1.531 de 14 de Dezembro de 2012” de autoria do
Executivo Municipal. Ato contínuo passou para o 4º item distribuição do Projeto de Lei
nº. 23/2013 “que cria o programa de concessão de bolsas de estudo a alunos
comprovadamente carentes do Município de Virginópolis, denominado PROMES” de
autoria do Executivo Municipal. No 5º item a discussão e votação do Parecer da CJLFFR
e o Projeto de Resolução nº. 01/2013 “que cria as Funções de Controle Interno da Câmara
Municipal de Virginópolis/MG 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. Após leitura do Projeto de Resolução juntamente com o Parecer emitido pela
CJLFFR feita 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 votação o Projeto de Resolução n°. 01/2013 e pelo Presidente da CJLFFR Vereador
Sormanny Leão foi apresentada emenda modificativa. Em seguida antes de iniciar a
votação o Vereador Giovanni Campos pediu vista, que foi concedido pelo Presidente Alex
Batista pelo prazo máximo regimental de 10 dias. No 6º item, a apreciação das indicações.
Indicação 100/2013 de autoria da Vereadora Sandra Maria Santos, solicitando do Poder
Executivo implantação de um quebra-molas na Rua A no Povoado do Bom Jesus da Boa
Vista, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 101/2013 de autoria da Vereadora
Sandra Maria Santos, solicitando do Poder Executivo cobrar da CEMIG a manutenção e
concerto da rede pública de energia elétrica de todo o Município, tendo sido aprovada por
todos os vereadores presentes. Indicação 102/2013 de autoria do Vereador Giovanni
Campos, solicitando do Poder Executivo que forme uma parceria com a Prefeitura de
Gonzaga para viabilizar a abertura da estrada que ligue o Córrego do Roncador do
Município de Virginópolis ao Córrego do Palmital no Município de Gonzaga, sendo
aprovada por unanimidade. Indicação 103/2013 de autoria do Vereador Giovanni

Campos, solicitando do Poder Executivo a criação do Canil Municipal de Virginópolis,
tendo sido aprovada por unanimidade. No 7º e ultimo item da pauta passou-se para o
momento livre. O Vereador Giovanni Campos pediu a convocação do Secretario de Saúde
Sr. Boby Charles das Dores Leão para a próxima reunião do dia 18 de junho para prestar
esclarecimentos sobre sua área principalmente sobre a possibilidade de criação de canil no
Município, tendo sido aprovada por unanimidade. Solicitou ainda a convocação do
Secretario de Transporte Sr. Cabo Hilário e os motoristas Itamar da Fonseca e Mario
Roberto para prestarem esclarecimentos sobre problemas na referida pasta, tendo sido
aprovado por unanimidade. O Vereador Giovanni solicitou ainda informações sobre o
envio das prestações de contas da Prefeitura para a Câmara, se estas prestações estão sendo
enviadas dentro do prazo legal. Solicitou também da Câmara o acesso às prestações da
Casa. O Vereador Sormanny esclareceu que já teve acesso as prestações das contas dos
meses de janeiro e fevereiro de 2013. O Presidente Alex Batista informou que os
empenhos da Prefeitura Municipal até o mês de abril já se encontram na Câmara e que os
empenhos da Casa estão também disponíveis a todos que devidamente solicitarem. 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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