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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 23 (vinte e três) 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, Ed’Carlos Gomes da Silva, Giovanni Campos
Coelho, Marcos Evangelista Filho e com ausência justificada do Vereador Carlos Roberto
de Pinho. Dando início a reunião conforme item 1º da pauta passou-se para discussão e
votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo Projeto de Lei nº. 06/2013 que “ratifica o
protocolo de intenções firmado pelo Município de Virginópolis, com a finalidade de
constituir Consorcio Publico, nos termos da Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005”,
de autoria do Executivo Municipal. Foi apresentado pelo Presidente da CJLFFR o Parecer,
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida pelo mesmo foi sugerida emenda
modificativa ao Projeto de Lei de nº 06/2013, tendo sido o Projeto emendado sido
aprovado em 1ª votação por todos os Vereadores presentes. Após a declinação do
interstício legal requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos e aprovado
pelo Plenário, foi colocado em 2º turno a votação do Projeto de Lei nº. 06/2013 emendado,
sendo aprovado por unanimidade. No 2º item da pauta, passou-se para discussão e
votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo 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. Antes da votação do
Parecer da CJLFFR o Vereador Altair de Almeida pediu vistas do mesmo, o qual foi
concedido pelo Presidente pelo prazo regimental de dois dias. No 3º item a discussão e
votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo 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. Colocado em votação o Parecer da CJLFFR do Projeto de Lei n°. 11/2013 foi
aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado em 1ª votação o Projeto de Lei de nº.
11/2013 tendo sido aprovado por unanimidade. Após a declinação do interstício legal
requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos e aprovado pelo Plenário,
foi colocado em 2º turno a votação do Projeto de Lei nº. 11/2013, sendo aprovado por
todos os vereadores presentes. Ato contínuo passou para o 4º item discussão e votação
do Parecer da CJLFFR e do respectivo Projeto de Lei nº. 12/2013 “que cria o Conselho
Municipal de Turismo e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal.
Apresentado o Parecer da CJLFFR do Projeto de Lei n°. 12/2013, o mesmo foi colocado
em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Ato continuo foi colocado em 1ª
votação o Projeto de Lei de nº. 12/2013, tendo sido aprovado por todos os Vereadores.
Após a declinação do interstício legal requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares
Coelho Santos e aprovado pelo Plenário, foi colocado em 2º turno a votação do Projeto de
Lei nº. 12/2013, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se para o 5º item
a discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo 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. Após apresentação do Parecer da
CJLFFR com relação ao Projeto de Lei nº. 13/2013, foi colocado em votação e aprovado
por todos os vereadores. Em seguida foi colocado o Projeto de Lei nº. 13/2013 em 1ª
votação tendo sido aprovado por todos os Edis presentes. Após a declinação do interstício
legal requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos e aprovado pelo
Plenário, foi colocado em 2º turno a votação do Projeto de Lei nº. 13/2013, sendo
aprovado por unanimidade. No 6º item a discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do
respectivo 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. Ato continuo foi colocado em votação o
Parecer da CJLFFR do Projeto de Lei nº. 14/2013, aprovado por todos os Edis. Em seguida
antes de iniciar a discussão e a 1ª votação do Projeto de Lei nº. 14/2013 o Vereador
Giovanni Campos pediu vistas, que foi concedido pelo Presidente com prazo regimental de
dois dias. No 7º item a discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do respectivo Projeto
de Lei nº. 15/2013 “que dispõe sobre o Projeto “Aluguel Social”, e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal. Colocado em votação o Parecer da CJLFFR do Projeto
de Lei n°. 15/2013 foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi sugerido emenda de
redação de autoria da CJLFFRR ao Projeto de Lei de nº. 15/2013 que foi colocado em 1ª
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo após a declinação do
interstício legal requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos e aprovado
pelo Plenário, foi colocado em 2º turno à votação do Projeto de Lei nº. 15/2013, sendo
aprovado por unanimidade. Dando continuidade no 8º item a discussão e votação do
Parecer da CJLFFR e do respectivo 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. Após explanação pelo Assessor Jurídico
da Casa e também pelo Assessor Jurídico do VIRPREV, o Parecer da CJLFFR foi
colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi colocado em
1ª votação o Projeto de Lei de nº. 16/2013 tendo sido aprovado por 06 (seis) votos
favoráveis e um contrário do Vereador Giovanni Campos. Após a declinação do interstício
legal requisitado pela Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos e aprovado pelo
Plenário, foi colocado em 2º turno a votação do Projeto de Lei nº. 16/2013, sendo
aprovado por 06 (seis) votos favoráveis e um contrário do Vereador Giovanni Campos. No
9º e 10º itens convites ao Sr. Walter Galvão Barbosa, Engenheiro Eletrônico da Empresa
Startel e a Sra. Vanda do Couto, Sócia da Empresa Startel. Assunto: Esclarecimentos
quanto à colocação da torre de celular no Povoado do Bom Jesus da Boa Vista. O
Presidente comunicou aos Edis presentes que as referidas pessoas comunicaram
informalmente que disponibilizaram uma pessoa da empresa para resolver o já citado
problema, e que não ocorrendo à resolução da questão, comparecerão oportunamente a
esta Câmara para os devidos esclarecimentos. No 11º item palavra requerida pelo cidadão
Alex Alves Pereira. Assunto: Loteamento no Trevo. O cidadão relatou diversos problemas
de infra-estrutura que sofre o já citado loteamento e pediu a ajuda dos vereadores para a
resolução destes problemas. O Presidente Alex pediu ao cidadão que confirmasse se o seu
lote em questão teria sido autuado pelo DER por estar localizado em área privativa da
rodovia o qual o cidadão confirmou, inclusive que o seu lote se encontra a 17m da margem
da BR e que se ele tinha ciência desses problemas quando adquiriu o lote em questão, o
mesmo relatou que não. Ficou decidido pelo Plenário o envio de oficio ao Executivo,

solicitando a solução dos problemas de infra-estrutura relatados pelo cidadão no
loteamento do trevo promovido pelo Vereador Giovanni. O Vereador Giovanni Campos
sugeriu que na próxima reunião fosse oficiado ao Prefeito os problemas e irregularidades
dos outros loteamentos. Em seguida o Vereador Giovanni informou ao Plenário que não
estava passando bem e pediu licença para se retirar. Em seguida o 12º item palavra
requerida pelo cidadão Robson Batista Coelho. Assunto: Rede de esgoto do Bairro
Paquetá. O cidadão não compareceu e nem justificou. No 13º item, a apreciação das
indicações. Indicação 082/2013 de autoria do Vereador Marcos Evangelista, solicitando
do Poder Executivo solicitando do Poder Executivo o calçamento da Rua Daniel
Rodrigues Coelho, tendo sido aprovada por todos os vereadores presentes. Indicação
083/2013 de autoria do Vereador Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo a
construção de uma ponte no Povoado do Bom Jesus da Boa Vista saída para Peçanha,
tendo sido aprovada pela unanimidade. Indicação 085/2013 de autoria do Vereador
Sormanny Leão, solicitando do Poder Executivo a solução quanto aos bueiros da Rua
Nossa Senhora de Fátima próximo a Oficina do Dadá, que foi aprovada por todos os
vereadores presentes. Indicação 086/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda,
solicitando do Poder Executivo o calçamento da Rua F do Loteamento do João do Murilo
na Vila Santo Agostinho, tendo sido aprovada por unanimidade. No 14º e ultimo item da
pauta passou-se para o momento livre. Os Vereadores Sormanny, Sandra e Altair
elogiaram a atuação do Secretario de Obras Wander Almeida. 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.
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