ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos 09
(nove) dias do mês de outubro 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, Giovanni Campos Coelho, Ed’Carlos Gomes da
Silva, Marcos Evangelista Filho e Eduardo Nunes Gonçalves, com ausência justificada
do Vereador Wesley Mauricio de Souza. 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: 036/2018 que “Autoriza a realização de
remanejamento de Saldos de Fonte de recursos e abertura de Créditos adicionais suplementares
no orçamento vigente da prefeitura Municipal de Virginópolis, e dá outras Providências”. Item
2º da pauta, Distribuição do Projeto de Lei nº: 035/2018 que “Alteração o Anexo de Ações
validadas da lei Municipal 1689 de 27 de dezembro de 2017 que dispõem do Plano plurianual
quadriênio 2018/2021 e dá outras providências”. Item 3º da pauta, Distribuição do Projeto de
Lei nº: 034/2018 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Virginópolis/MG,
para o exercício de 2019 e dá outras Providências”. Os referidos Projetos serão encaminhados
para as Comissões competentes. Passando para o item 4º da pauta, Apreciação, Discussão e
Votação do Projeto de Lei nº: 024/2018 que “Dispõe sobre o fornecimento de construção e
Auxilio com mão de obra pelo município de Virginópolis e dá outras providências”. Foi
realizada 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:024/2018, tendo o mesmo sido aprovado pela unanimidade dos Vereadores
presentes em 1ºe 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 5º da pauta, Momento Livre, oportunidade em que a Vereadora Maria Ângela
Coelho de Magalhães requereu o envio de Oficio a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do
Município Visando esclarecimento da Lei Municipal nº: 1700/2018 que “disciplina a instituição
do Programa Bolsa Atleta”, sancionado pelo prefeito Municipal em 07 de junho de 2018 que foi
aprovado por unanimidade. Pelo Vereador Josué Arruda foi solicitado o envio de oficio a
Secretaria de Obras do Município no sentido de requerer a instalação de grade em bueiro
localizado na rua Irma Aguida, na Vila Santo Agostinho, o que foi aprovado por unanimidade. O
vereador Josué esclareceu sobre a necessidade da apreciação célebre do Projeto de Lei
distribuído na presente data que dispõe sobre a suplementação orçamentária. Pela Vereadora
Presidente da CJFFR, Maria Ângela Coelho de Magalhães, dito foi que o Projeto foi protocolado
na Câmara no dia 04/10/2018 e que Comissão irá dar início aos estudos visando emitir parecer o
mais breve possível, analisando a possibilidade da apresentação de emendas, e logo em seguida
será encaminhado para apreciação e votação. O Vereador Laudicéo parabenizou o Senhor
Edelson, vulgo Barrão, e sua esposa Ângela pela re-inauguração do Arpa Clube em Virginópolis,
espaço de festa e eventos tradicional e tão importante para a cidade de Virginópolis. O Vereador
Eduardo Nunes solicitou o envio de oficio ao Executivo visando a instalação de manilhas 0,60 e
0,80 em alguns locais do Município, que foi aprovado por todos os vereadores. O Vereador
Josué também agradeceu ao carinho da população pelo apoio e carinho recebido durante a
campanha eleitoral, parabenizando ainda os funcionários do Executivo pelo trabalho realizado
em prol dos munícipes. Após solicitação do Vereador Alex Batista, foi aprovado envio de oficio
ao Executivo solicitando explicações sobre o funcionamento do sistema de água da rua da caixa
D`agua no Boa Vista, e ainda informações sobre a coleta de lixo no Córrego São Felipe. O
Vereador Marcos Evangelista agradeceu ao Secretario de Agricultura e o parabenizou pelos
trabalhos prestados, e na oportunidade requereu ao Secretario de Obras que adote providências

em relação ao guarda corpo da ponte do Boa Vista. 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.

Alex Batista Coelho
Presidente

Ed’Carlos Gomes da Silva

Marcos Evangelista Filho

Laudicéo José de Oliveira

Eduardo Nunes Gonçalves

Giovanni Campos Coelho

Josué Arruda dos Santos

Maria Ângela C. de Magalhães

Wesley Maurício de Souza

