ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos
04 (quatro) dias do mês de setembro de 2018, às 19:00 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, e Giovanni Campos Coelho, Wesley
Mauricio de Souza, Ed’Carlos Gomes da Silva, Marcos Evangelista Filho, com
ausência justificada do Vereador Eduardo Nunes Gonçalves. Dando início à sessão o
Presidente Alex Batista agradeceu a presença de todos e prosseguiu a reunião
passando para o item 1º da pauta, qual seja: distribuição do Projeto de Lei nº:
033/2018 que “Cria o programa Municipal de Mecanização Agrícola do Município
de Virginópolis- PROMEAGRI e das outras providências.” Pelo Presidente Alex
Batista foi informado que o Projeto de Lei será encaminhado a CJLFFR para os
trâmites legais/regimentais. Passando para item 2º da pauta, apreciação, discussão e
votação do Projeto de Lei nº: 024/2018 que “Dispõe sobre o fornecimento de
materiais de construção e auxilio com mão de obra pelo Município de Virginópolis e
dá outras providências”. Após leitura do Parecer emitido pela CJLFFR, foi realizado
pedido de vista pelo Vereador Laudicéo José de Oliveira, o que foi acatado pela
Mesa Diretora nos termos prazo legal/regimental. Em seguida, item 3º da pauta, qual
seja, apreciação, discussão e votação do Projeto de Lei nº: 031/2018 que
“Autoriza a abertura de credito adicional suplementar e criação de fonte de recursos
no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Virginópolis, e da outras
providencias”. Foi realizado a leitura do parecer emitido pela CJLFFR da Câmara
Municipal que nos termos do Art. 83, inciso I, letra “e” e Art. 112 e seguintes do
Regimento Interno opinou favoravelmente ao Projeto de Lei quanto a seu aspecto
constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. Em seguida, nos
termos regimentais, o Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº:
031/2018, tendo o mesmo sido aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes
em 1º e 2º turnos, com permissão do plenário em relação ao pedido de supressão do
interstício legal requerido pelo Vereador Ed´Carlos, nos termos do Art. 156, § 6º do
Regimento Interno. Item 4º da pauta, convocação do Secretário de Saúde Senhor
Sormanny Leão, para prestar esclarecimentos sobre projetos de Lei de suplementação
orçamentária na secretaria de saúde e demais assuntos de sua competência. Pelo
Vereador Giovanni Campos Coelho foi informado que na data de hoje no período da
tarde encontrou-se com o Secretário de Saúde Sormany Leão e o mesmo informou
pela impossibilidade de comparecimento na presente reunião e que iria protolocar
ofício nesta Casa justificando seus motivos. O Vereador Giovanni disse ainda que
possui cópia do respectivo ofício. Foi colocado em votação nova convocação do
Secretario de Saúde para comparecimento na reunião ordinária que ocorrerá no dia
18 de setembro de 2018, o que foi aprovado por 06 (votos) favoráveis e 02 (dois)
votos contrários, ficando rejeitado ainda, pelo mesmo placar, a convocação do
Contador da Prefeitura para comparecimento. Por fim, passou-se para o momento
livre, item 5º da pauta, oportunidade em que ficou acordado pela maioria dos Edis
que estes estão de acordo em receber o Prefeito Municipal nas dependências da
Câmara. Pelo Vereador Ed´Carlos, a pedido dos moradores, foi requerido ao Prefeito
que proceda a construção de bueiros na Rua Padre Bento Ferreira, entre o Eduardo
Dentista e Fafá. O Vereador Wesley requereu ao Prefeito Municipal que proceda a
construção do vestiário no Campo do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista, sendo
que o proprietário do terreno já autorizou. Foi aprovado ainda o envio de Ofício ao

Prefeito requerendo a iluminação e instalação de rede de água no cemitério do
Povoado do Bom Jesus da Boa Vista. Por fim, ficou aprovado pela maioria o
encaminhamento de Ofício ao Executivo requerendo a instalação de placas de
sinalização próximo a APAE e demais escolas, bem como empenho no pagamento
dos contratos dos prestadores de serviços ao transporte escolar, com exceção do
Vereador Giovanni Campos que se absteve. 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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