Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro 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, Sandra Maria Soares
Coelho Santos, Josué Arruda dos Santos, Altair de Almeida, Carlos Roberto de Pinho,
Ed’Carlos Gomes da Silva, Giovanni Campos Coelho e ausência injustificada do Vereador
Marcos Evangelista Filho. Dando início a reunião conforme item 1º da pauta palavra
requerida pela cidadã Elaine Nascimento Pereira. Assunto: Reclamação sobre a saúde
municipal. A cidadã relatou que foi vítima de indiferença e maus tratos do motorista da
saúde Sr. Grego, no que recebeu a solidariedade dos vereadores, principalmente do
Vereador Alex, Ed’Carlos, Giovanni e Sandra Maria que aproveitou a oportunidade e de
maneira emocionada elogiou a iniciativa corajosa da sua ex-aluna, que em outros tempos
era tímida e sem iniciativa. O Vereador Carlos Roberto relatou que estes e outros fatos, e
com outros funcionários também já são antigos e que só resolverá com punições. O
Presidente Alex disse à cidadã que relatará o fato ao Sr. Secretário de Saúde. No 2º item
da pauta, discussão e votação do Projeto de Lei nº. 33/2013 “que denomina logradouro
público no Município de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do
Vereador Sormanny Leão. Após leitura do Parecer favorável feita pelo Vereador Altair da
CJLFFR foi colocado o Projeto de Lei nº. 33/2013 em 1ª discussão e votação, sendo
aprovado por unanimidade. Proposto pela Vereadora Sandra Maria Santos e aprovada pelo
Plenário, a supressão do interstício legal regimental, o Projeto de Lei foi colocado em 2ª
discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. No 3º item da pauta,
discussão e votação do Projeto de Lei nº. 34/2013 “que denomina logradouro público no
Município de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador
Sormanny Leão. Após leitura do Parecer favorável feita pelo Vereador Altair da CJLFFR
foi colocado o Projeto de Lei nº. 34/2013 em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por
unanimidade. Proposto pela Vereadora Sandra Maria Santos e aprovada pelo Plenário, a
supressão do interstício legal regimental, o Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. No 4º item, discussão e votação do Projeto
de Lei nº. 35/2013 “que denomina logradouro público no Município de Virginópolis/MG e
dá outras providências” de autoria do Vereador Sormanny Leão. Após leitura do Parecer
favorável feita pelo Vereador Altair da CJLFFR foi colocado o Projeto de Lei nº. 35/2013
em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Proposto pela Vereadora
Sandra Maria Santos e aprovada pelo Plenário, a supressão do interstício legal regimental,
o Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. Ato contínuo no 5º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº. 36/2013
“que denomina logradouro público no Município de Virginópolis/MG e dá outras
providências” de autoria do Vereador Sormanny Leão. Após leitura do Parecer favorável
feita pelo Vereador Altair da CJLFFR foi colocado o Projeto de Lei nº. 36/2013 em 1ª
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Proposto pela Vereadora Sandra
Maria Santos e aprovada pelo Plenário, a supressão do interstício legal regimental, o
Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e votação, tendo sido aprovado por

unanimidade. No 6º item discussão e votação do Parecer da CJLFFR sobre a prestação de
contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Virginópolis. O Presidente da CJLFFR o
Vereador Sormanny Leão leu o relatório que foi favorável à aprovação das Contas
seguindo o Parecer Prévio do TCE/MG. Tendo sido aprovado por unanimidade. Em
seguida passou-se para o 7º item discussão e votação do Projeto de Resolução 03/2013
“que dispõe sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Virginópolis do ano
de 2011”. Logo a seguir, foi colocado em 1ª discussão e votação o Projeto de Resolução de
nº. 03/2013, pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura
Municipal de Virginópolis, tendo sido aprovado por unanimidade. Pedido pela Vereadora
Sandra Maria Santos e aprovado pelo Plenário a supressão do interstício legal regimental,
foi colocado em 2ª discussão e votação o referido Projeto de Resolução que foi aprovado
por unanimidade. No 8º item Indicação de 02 (dois) representantes do Poder Legislativo
para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Após
leitura do Oficio nº. 01/2013 enviado pelo Presidente do CACS/FUNDEB Sr. Lucas Leno
Soares pelo Presidente Alex, foram indicados os seguintes Vereadores como titular Sra.
Sandra Maria Soares e como suplente Sr. Sormanny Leão. Passando para o 9º item, a
apreciação das indicações. Indicação 128/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda,
solicitando do Poder Executivo a sinalização com placa, indicando a saída de crianças do
Projeto Girassol da Rua da Praça da Matriz, tendo sido aprovada por unanimidade. O
Presidente Alex na oportunidade elogiou a iniciativa da Prefeitura do referido Projeto
Girassol. Indicação 130/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos, solicitando do
Poder Executivo a colocação de água da Copasa na Rua Marcial Barbalho, já que se
encontra tudo aprovado por parte da Copasa, tendo sido aprovada por unanimidade. No 10º
e ultimo item da pauta passou-se para o momento livre. O Vereador Altair de Almeida
convidou a todos para as festividades do Festival da Jabuticaba e aproveitou para elogiar o
Projeto Girassol e o Prefeito Municipal pela maravilhosa iniciativa. A Vereadora Sandra
Maria Santos elogiou a operação tapa buraco da Prefeitura Municipal. O Vereador
Sormanny Leão elogiou a parceria da Prefeitura com a Oficina do Menor e manifestou a
esperança que essa parceria se estenda a outras entidades filantrópicas do Município. O
Vereador Giovanni Campos elogiou a matéria jornalística da Câmara publicada no jornal
folha regional e fez questão de parabenizar o Presidente pela iniciativa. Elogiou também os
componentes e a iniciativa da criação da Ong Instituto Jabuticaba. O Vereador Giovanni
Campos manifestou a intenção de apresentar emenda a Lei Orgânica com intuito de acabar
com o recesso legislativo. O Presidente Alex declarou que quando apresentado a iniciativa
do Vereador será devidamente recebida e tramitada. O Presidente Alex informou aos
Vereadores sobre respostas enviadas a esta Casa pelo Executivo relativas às indicações de
nº. 124 a 127/2013. O Vereador Josué Arruda fez questão de elogiar a atuação do Vice
Prefeito Iremar Miranda e elogiar a iniciativa do Prefeito de pelo menos dar satisfação aos
pedidos dos Vereadores. O Presidente respondeu ao Vereador Giovanni Campos que os
pedidos quanto ao fornecimento dos processos licitatórios já estão sendo providenciados.
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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