ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2017, as 19:00 horas, em nome de DEUS, foi
declarada aberta a Sessão, com número regimental, presentes os seguintes vereadores: Alex
Batista Coelho, Ed’Carlos Gomes da Silva, Laudicéo José de Oliveira, Eduardo Nunes
Gonçalves, Giovanni Campos Coelho, Josué Arruda dos Santos, Maria Ângela Coelho de
Magalhães, Wesley Mauricio de Souza e com ausência do Vereador Marcos Evangelista
Filho. Dando início a reunião conforme item 1º da Pauta, distribuição do Projeto de Lei
nº 18/2017 que “Autoriza a adesão do Município de Virginópolis/MG ao Circuito Turístico
Trilhas do Rio Doce – TRC e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal e
votação do Pedido de Urgência pelo Executivo Municipal do referido Projeto de Lei. Logo
após o Assessor Parlamentar Dr. Valério procedeu a leitura do oficio juntamente com o
Projeto de Lei nº 18/2017. Ato contínuo o Presidente distribuiu o Projeto de Lei nº 18/2017
à Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho e em seguida colocou em votação
o pedido de urgência, tendo sido aprovado por unanimidade. No 2º item, distribuição a
Comissão Especial do Veto Total ao Projeto de Lei nº 10/2017 que “Institui o Programa
Educação Ambiental e Qualidade de Vida nas Escolas da rede municipal de ensino” de
autoria do Executivo Municipal. Ato contínuo o Presidente Alex Batista constituiu a
Comissão Especial para análise do Veto, com os seguintes Vereadores: Ed’Carlos Gomes,
Josué Arruda e Wesley Souza, e na oportunidade distribuiu o veto para a Comissão. Ato
contínuo no 3º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº 17/2017 que “Dispõe sobre a
realização de palestras sobre o uso sustentável e racional da água para os alunos da rede
municipal de ensino fundamental da Cidade de Virginópolis/MG” de autoria da Vereadora
Maria Ângela Coelho de Magalhães. Logo após o Assessor Dr. Valério procedeu à leitura
do Parecer favorável da CJLFFR ao Projeto de Lei e de seu teor. Em seguida a Vereadora
Maria Ângela Coelho usou da palavra para defender seu Projeto e reafirmar que este é um
projeto que não gera gastos para o Executivo.
Logo após no 4º item, Discussão e votação das Contas do Município do Exercício de 2015
e conseqüente Projeto de Resolução.

Em seguida no 5º item, passou-se para a apreciação das indicações.
Indicação 055/2017 de autoria do Vereador Criólo, solicitando do Poder Executivo que
interceda junta a CEMIG para providenciar a ligação de energia elétrica para o Córrego
Roncador próximo ao terreno do Senhor Nicolau, tendo sido aprovada por unanimidade.
Indicação 056/2017 de autoria do Vereador Ed’Carlos Gomes, solicitando do Poder
Executivo o calçamento da entrada do túnel da Vila Santo Agostinho até o asfalto, tendo
sido aprovada por maioria dos Vereadores presentes.
No 6º item e último item, passou-se para o momento livre.

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.

