Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho 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, Sormanny Renê Magalhães Leão, Josué Arruda dos Santos, Altair de
Almeida, Carlos Roberto de Pinho, Marcos Evangelista Filho e com ausência justificada
da Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos e dos Vereadores Ed’Carlos Gomes da
Silva e Giovanni Campos Coelho. Dando início a reunião conforme item 1º da pauta
palavra requerida pela cidadã Claudia Braun, Presidente da Ong To de Olho. Assunto:
ONG e canil. A cidadã comunicou a todos sobre o funcionamento e objetivos da ONG To
de Olho e elogiou a preocupação e a iniciativa da construção do futuro canil do Município
pela Prefeitura Municipal. No 2º item da pauta passou-se para a convocação do Secretário
de Saúde Sr. Boby Charles das Dores Leão. Assunto: prestar esclarecimento sobre sua área
principalmente sobre a possibilidade de criação de canil no Município. Em seguida foi
feita leitura do oficio de nº. 071 encaminhado a esta Casa pelo Secretário de Saúde Sr.
Boby, justificando sua ausência devido à necessidade de participar de um curso de Repente
Gestor nos dias 18, 19 e 20 deste mês. No 3º item convocação do Secretário do Transporte
Sr. Cabo Hilário. Assunto: prestar esclarecimentos sobre problemas na referida pasta. Foi
informado pelo Senhor Presidente Alex Batista que o referido cidadão não é mais o titular
da pasta. Ato contínuo passou para o 4º item convocação do motorista da Secretaria da
Saúde Sr. Mario Roberto. Assunto: prestar esclarecimentos sobre problemas ocorridos na
sua área de atuação. O funcionário relatou as condições precárias e ilegais de trabalho,
decorrentes da carga horária cumprida pelos motoristas da secretaria de saúde nas viagens
de serviço principalmente para Belo Horizonte. O Presidente Alex Batista colocou em
votação a convocação do Secretário de Saúde Sr. Boby Charles para a próxima reunião do
dia 06 de agosto de 2013 para prestar esclarecimento sobre as declarações do funcionário
Sr. Mario Roberto, tendo sido aprovada. No 5º item Convocação do Motorista da
Secretaria de Saúde Sr. Itamar Soares da Fonseca. Assunto: prestar esclarecimentos sobre
problemas ocorridos na sua área de atuação. O mesmo justificou por telefone que devido a
uma viagem não pode comparecer à reunião. No 6º item, discussão e votação do Projeto
de Resolução nº. 01/2013 “que cria a Função de Controlador Interno da Câmara Municipal
de Virginópolis/MG nos termos dos Artigos 70 e 74 da Constituição da República
combinados com os Artigos 65 e 69 da Lei Orgânica Municipal” de autoria da Mesa. Foi
colocado em votação em turno único com emenda proposta pela CJLFFR o Projeto de
Resolução nº. 01/2013, tendo sido aprovado por todos com justificativa do Vereador Altair
de Almeida que só votou pela aprovação por ser imposição legal do Tribunal de Contas.
Passando para o 7º item a discussão e votação do Parecer da CJLFFR e 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. Foi lido o Parecer da
CJLFFR que concluiu pela ilegalidade e inconstitucionalidade do referido Projeto de Lei.
O Presidente da Comissão Vereador Sormanny Leão, relatou aos demais Vereadores que
procurou o autor do Projeto para discutir sobre as falhas do já citado Projeto de Lei, mas,

não foi possível sanar com o autor os defeitos. Colocado em votação, foi aprovado o
Parecer pela ilegalidade. O Presidente Alex elogiou o trabalho isento da Comissão
juntamente com a Assessoria. No 8º item discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do
Projeto de Lei nº. 18/2013 “que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Em
seguida foi colocado em votação o Parecer da CJLFFR, tendo sido aprovado por
unanimidade. Ato continuo foi colocado em votação com emenda proposta pela Comissão
em 1º turno o Projeto de Lei nº. 18/2013 tendo sido aprovado por maioria dos Vereadores
presentes. Após a declinação regimental do interstício legal solicitada pelo Vereador
Sormanny Leão e aprovado pelo Plenário foi colocado em 2ª discussão e votação tendo
sido aprovado por maioria dos Vereadores presentes. Ato contínuo, no 9º item discussão e
votação do Parecer da CJLFFR e do Projeto de Lei nº. 22/2013 “que dispõe sobre alteração
do Art. 4º da Lei Municipal nº. 1.531 de 14 de Dezembro de 2012” de autoria do
Executivo Municipal. Em seguida o Parecer da Comissão foi colocado em votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. Logo após, foi colocado em discussão e votação o Projeto
de Lei nº. 22/2013, tendo o Vereador Altair de Almeida pedido vistas do citado projeto,
que foi concedido pelo Presidente da Câmara pelo prazo regimental de 10 (dez) dias. No
10º item discussão e votação do Parecer da CJLFFR e do Projeto de Lei nº. 23/2013 “que
cria o programa de concessão de bolsas de estudo a alunos comprovadamente carentes do
Município de Virginópolis, denominado PROMES” de autoria do Executivo Municipal.
Em seguida foi colocado em votação o Parecer da Comissão pela legalidade e
constitucionalidade do mesmo, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi
colocado em discussão e votação em 1º turno o Projeto de Lei 23/2013 com emendas de
redação, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir após o declínio do interstício
legal solicitado pelo Vereador Sormanny Leão e aprovado pelo Plenário, foi colocado em
2ª discussão e votação tendo sido aprovado por todos os vereadores presentes com
emenda. No 11º item indicação de dois representantes do Poder Legislativo Municipal a
fim de compor o CODEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental. Tendo
sido indicados o Vereador Sormanny Leão como titular e o como suplente o Vereador
Altair de Almeida. Passando para o 12º item, a apreciação das indicações. Indicação
104/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, solicitando do Poder Executivo o
reajuste das diárias dos motoristas que atendem a Secretaria de Saúde com as ambulâncias
por itinerário, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 105/2013 de autoria do
Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo o conserto do passeio da Rua Sady
Rodrigues Coelho próximo ao Açougue do Gordo em frente à casa do Sr. Diomar, tendo
sido aprovada por todos os vereadores presentes. Indicação 106/2013 de autoria do
Vereador Carlos Roberto de Pinho, solicitando do Poder Executivo a colocação de faixa de
estacionamento no calçadão, em frente à Delegacia de Policia Civil e em outras
localidades que se fizerem necessário, sendo aprovada por unanimidade. Indicação
107/2013 de autoria do Vereador Carlos Roberto de Pinho, solicitando do Poder Executivo
que envie um oficio à Cenibra solicitando a doação de madeira para consertos de pontes,
como a ponte do Jacu indo para a Comunidade do Lajeado e a ponte do Pinga Fogo, com
emenda do Vereador Josué Arruda para conserto da ponte da Comunidade Céu Aberto
acima do Grupo Escolar da Comunidade, tendo sido aprovada por todos os presentes com
emenda. No 13º e ultimo item da pauta passou-se para o momento livre. O Presidente
Alex Batista mostrou a todos os presentes e a todos os Vereadores, os empenhos da
Prefeitura Municipal dos meses de janeiro à Abril, bem como os da Câmara Municipal que
se encontram no Plenário da Câmara, respondendo assim ao pedido do Vereador Giovanni

Campos e esclarecendo que tais documentos se encontram a disposição de todos, como
sempre estiveram desde que oficialmente requisitados. Informou ainda que atendeu aos
requerimentos do já citado Vereador e que tais respostas se encontram a disposição do
mesmo na secretaria da Câmara. O Vereador Altair de Almeida solicitou da Casa, envio de
oficio ao Prefeito Municipal, relatando a insatisfação dos funcionários públicos
municipais, com a situação em que os mesmos se encontram, principalmente quanto a falta
de reajuste salarial, tendo sido aprovado pela Casa. O Vereador Sormanny convidou a
todos para o evento que será realizado pela Igreja Batista neste sábado. 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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