Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
Teste
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 09 (nove) dias do mês de abril 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,
Josué Arruda dos Santos, Altair de Almeida, Carlos Roberto de Pinho, Ed’Carlos Gomes
da Silva, Giovanni Campos Coelho e Marcos Evangelista Filho. Dando início a reunião
conforme item 1º da pauta passou-se para convocação do Funcionário Público Senhor
Boby, responsável pelo Setor de Transporte. Assunto: Prestar esclarecimento sobre
denúncia. O Funcionário respondeu a algumas intervenções dos Vereadores e a seguir deu
a sua versão sobre o fato levantado pela cidadã Maria Ângela Coelho, dizendo que houve
uma tempestade em copo d’água pois, ele apenas estava cumprindo a sua obrigação de
buscar todos os veículos extraviados do almoxarifado para serem inventariados. Que talvez
esteja sendo acusado por excesso de zelo. Disse mais o funcionário, que continua a procura
de outros bens e implementos da Prefeitura que se encontram extraviados. Ao final foi o
funcionário elogiado pelos Vereadores Josué, Giovanni e Sormanny. No 2º item da pauta,
passou-se para convocação do Funcionário Público Senhor José Osmani Moraes. Assunto:
Prestar esclarecimento sobre a torre de celular do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista. O
Funcionário após ser questionado pelo Vereador Giovanni, prestou diversos
esclarecimentos sobre a não conclusão do Projeto de Instalação da Torre de Celular no
Povoado do Bom Jesus da Boa Vista, justificando que o local, a potência dos
equipamentos e o tamanho da antena não foram adequados para o Povoado, necessitando
de alterações no convênio, necessitando também de aprovação da Secretaria de Governo
para serem feitas correções, porque era um projeto padrão para o convênio. O cidadão Sr.
Otacílio Amorim manifestou sua indignação com a falta de informação sobre a real
situação de funcionamento da torre de celular. No 3º item a convocação do Funcionário
Público Senhor Ramon Rodrigues. Assunto: Prestar esclarecimento sobre a torre de celular
do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista. Questionado pelos Vereadores o funcionário na
oportunidade prestou mais algumas informações sobre o assunto, inclusive que o prazo
para a conclusão dos trabalhos era de 30 (trinta) dias. Ato contínuo passou para o 4º item
convocação do Funcionário Público Senhor Epifânio Sette, Assessor Jurídico da
Prefeitura. Assunto: Prestar esclarecimento sobre a torre de celular do Povoado do Bom
Jesus da Boa Vista. O funcionário não compareceu e nem justificou. Em seguida foi dada a
palavra ao Assessor do Deputado Luiz Carlos Miranda, Sr. Mauro Anderson Oliveira
Filho, com intuito de esclarecer melhor sobre o projeto, que disse taxativamente que a
culpa da não instalação da torre era exclusivamente da Empresa Star Tel, que não vistoriou
o local antes da formulação do projeto. Ao final por sugestão do Vereador Giovanni
Campos foi colocado em votação e aprovado pelo Plenário o convite ao Sr. Walter Galvão
Barbosa proprietário da Empresa ganhadora da licitação e do técnico responsável pela
avaliação técnica do projeto, para participarem da próxima reunião do dia 23 de abril as
19:00 horas no Plenário da Câmara Municipal. Em seguida passou-se para o 5º item a
distribuição do Projeto de Lei nº. 10/2013 “que autoriza a filiação do Município de
Virginópolis/MG à Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce”
de autoria do Executivo Municipal. No 6º item a distribuição do Projeto de Lei nº. 11/2013

“que autoriza o Executivo a conceder ajuda de custo para o transporte de alunos
universitários residentes no Município de Virginópolis e dá outras providências” de autoria
do Executivo Municipal. No 7º item a distribuição do Projeto de Lei nº. 12/2013 “que cria
o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal. Dando continuidade no 8º item a distribuição do Projeto de Lei nº. 13/2013
“que confere nova redação ao § 1º do Art. 79, da Lei Municipal nº. 1.504/2011 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. No 9º item a distribuição do Projeto de
Lei nº. 14/2013 “que altera dispositivos da Lei Municipal nº. 1.387, de 19 de Agosto de
2002 – Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Virginópolis/MG,
visando incentivar a realização de loteamentos populares e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal. No 10º item a distribuição do Projeto de Lei nº. 15/2013
“que dispõe sobre o Projeto “Aluguel Social”, e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal. Ato contínuo no 11º item a distribuição do Projeto de Lei nº.
16/2013 “que dispõe sobre a trasladação dos beneficiários Inativos e Pensionistas pagos
diretamente pela Administração Direta do Município de Virginópolis para a
responsabilidade do VIRPREV, e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal. No 12º item discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo Projeto
de Lei nº. 03/2013 “que denomina logradouro público no Município de Virginópolis e dá
outras providências” de autoria do Vereador Giovanni Campos. Colocado o Parecer da
CJLFFR em votação foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida foi colocado em
votação em 1º turno o Projeto de Lei nº. 03/2013 tendo sido aprovado por unanimidade.
Após a declinação do interstício legal requisitado pelo Vereador Josué Arruda e aprovado
pelo Plenário, foi colocado em 2º turno a votação do Projeto de Lei nº. 03/2013 sendo
aprovado por todos os vereadores presentes. No 13º item discussão e votação do Parecer
da CJLFFR e do respectivo Projeto de Lei nº. 04/2013 “que concede o Título de Cidadão
Honorário do Município de Virginópolis ao Sr. Gustavo Henrique Perrella Amaral Costa”
de autoria do Vereador Giovanni Campos. Colocado em votação o Parecer da CJLFFR do
Projeto de Lei n°. 04/2013 foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo cumprindo o
Regimento Interno foi realizado a discussão e votação do Projeto de Lei nº. 04/2013. Após
debate entre os Vereadores foi realizada a votação única e secreta tendo sido aprovado por
07 (sete) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários. Em seguida o Vereador Giovanni
Campos agradeceu a todos os Vereadores a aprovação do Projeto. Ato contínuo no 14º
item distribuição do Projeto de Lei nº. 09/2013 “que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais e de estímulos econômicos para empreendimentos econômicos que
venham a se estabelecer no Município de Virginópolis, a criação do Conselho e do Fundo
Municipal da Indústria e Comércio e dá outras providências” de autoria do Vereador
Giovanni Campos. No 15º item, a apreciação das indicações. Indicação 075/2013 de
autoria do Vereador Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo o retorno com os
pacientes da Secretaria de Saúde até as suas casas tanto para os pacientes da área urbana
quanto da Zona Rural, tendo sido aprovada por todos os vereadores presentes. Indicação
076/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, solicitando do Poder Executivo a
criação de um convênio com a UFMG para que os estudantes de medicina possam estagiar
no Município, com isso criar o PSF que atenda a Rua da Várzea e as localidades rurais:
Cooperativa, Santa Cruz, Barreiras, Retiro e etc, tendo sido aprovada pela unanimidade.
Indicação 077/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo
a solução do problema de contenção da enxurrada na Rua Francisco Dias, que foi aprovada
por todos os vereadores presentes. Indicação 078/2013 de autoria da Vereadora Sandra
Maria Santos, solicitando do Poder Executivo o calçamento e construção de rede de esgoto

nas Ruas A e B do loteamento Borges, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
079/2013 de autoria da Vereadora Sandra Maria Santos, solicitando do Poder Executivo o
calçamento da rampa da entrada de acesso a Oficina do Menor, tendo sido aprovada por
todos os vereadores presentes. Indicação 080/2013 de autoria do Vereador Giovanni
Campos, solicitando do Poder Executivo a concessão de benefícios aos funcionários da
Prefeitura que ganham até 01 (um) salário mínimo concedendo aos mesmos cestas básicas,
tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 081/2013 de autoria do Vereador Carlos
Roberto de Pinho, solicitando do Poder Executivo a limpeza dos ribeirões da Cidade e que
faça pedido aos proprietários de lotes vagos que façam à limpeza dos mesmos, tendo sido
aprovada por todos os vereadores presentes. No 16º e ultimo item da pauta passou-se para
o momento livre. O Presidente Alex Batista distribuiu aos Vereadores os Cd’s
comemorativos da homenagem a Mulher Virginopolitana realizada pela Câmara Municipal
em Março próximo passado, sendo homenageado pelo Vereador Altair pela iniciativa
realizada. O Vereador Josué Arruda agradeceu o trabalho dos servidores do Legislativo. O
Vereador Giovanni Campos solicitou a Assessoria um estudo sobre a formação da
comissão de ética da Câmara, solicitou também do Presidente o fornecimento da gravação
da reunião da Câmara da sessão de hoje. Em resposta ao pedido o Presidente Alex Batista
solicitou do Vereador Giovanni Campos que encaminhe oficio a Mesa da Câmara, obtendo
a concordância do Vereador. 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.

Alex Batista Coelho
Presidente
Sandra Mª S. C. Santos

Josué Arruda dos Santos

Sormanny Renê M. Leão

Giovanni Campos Coelho

Marcos Evangelista Filho

Altair de Almeida

Carlos Roberto de Pinho

Edcarlos Gomes da Silva

