ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos 24 (vinte e
quatro) dias do mês de agosto de 2018, às 20:00 horas, em nome de DEUS, foi declarada aberta a
sessão, com número regimental de parlamentares, presentes os seguintes vereadores: Alex Batista
Coelho, Laudicéo José de Oliveira, Josué Arruda dos Santos, Maria Ângela Coelho de
Magalhães, Wesley Mauricio de Souza, Ed’Carlos Gomes da Silva, Marcos Evangelista Filho e
Eduardo Nunes Gonçalves, com ausência justificada do Vereador Giovanni Campos Coelho.
Dando início à sessão o Presidente Alex Batista agradeceu a presença de todos e prosseguiu a
reunião passando para conforme item 1º e único da pauta, qual seja: Apreciação, Discussão e
Votação do Projeto de Lei nº: 32/2018 que “Autoriza a abertura de credito adicional suplementar
no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Virginópolis, e da outras providencias.” O
presidente Alex Batista Passou a palavra para a presidente da Comissão da CJLFFR, A vereadora
Maria Ângela explicou o procedimento realizado quando e encaminhado um projeto há câmara
municipal. Foi realizado a leitura do parecer emitido com as devidas emenda Modificada e
supressiva ao projeto de lei 32/2018 pela CJLFFR da Câmara Municipal que nos termos do Art.
83, inciso I, letra “e” e Art. 112. Ato continuo o Presidente passou para a 1º discussão, votação,
sendo aprovado por 05(cinco) votos favoráveis com emenda e 02(dois) votos da forma original. O
vereador Ed´Carlos colocou em 2º votação, sendo aprovado por 5(cinco) votos favoráveis com
emenda e 02(dois) votos da forma original. O Presidente Alex Batista Colocou em votação para
fazer envio de oficio convocando para a próxima reunião o senhor Sormanny secretário da Saúde
para prestar esclarecimento sobre a suplementação e assuntos de suas competências. Sendo
aprovado por 5(cinco) votos favoráveis e 02(dois) votos contrários. Nada mais havendo a constar,
o Presidente declarou em nome de Deus encerrada a reunião, devendo esta ata, após lida, acaso
aprovada será assinada, secretária ad’hoc Marcia Martins de Almeida.
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