Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 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 e com ausências justificadas dos Vereadores Marcos Evangelista Filho e
Giovanni Campos Coelho. Dando início à reunião conforme item 1º distribuição do
Projeto de Lei nº. 43/2013 “que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial do Município
de Virginópolis, estabelece incentivos à instalação de Indústrias, institui o Programa de
Desenvolvimento (PDI) e dá outras providencias” de autoria do Executivo Municipal. No
2º item da pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 44/2013 “que altera dispositivos da
Lei Complementar nº. 1.402 de 19 de dezembro de 2003 – Código Tributário Municipal”
de autoria do Executivo Municipal. Em seguida no 3º item Palavra requerida pelo cidadão
Adson Assunção Soares. Assunto: Agradecimento pelo apoio prestado à mãe Marciana. O
cidadão agradeceu ao tratamento dado à sua mãe pelos funcionários do Hospital São José,
funcionários do Lar dos Velhinhos e aos funcionários da Secretaria de Saúde e Assistência
Social que foram todos de boa vontade e estima. De forma geral agradeceu a todos que de
alguma maneira ofereceu ajuda a ele e sua mãe e a Câmara por lhe permitir fazer este
depoimento. No 4º item discussão e votação do Projeto de Lei nº. 39/2013 “que dispõe
sobre a criação do Programa de Incentivo Tributário aos bens tombados e/ou inventariados
pelo Município de Virginópolis/MG” de autoria do Executivo Municipal. Após leitura do
Parecer favorável da CJLFFR feita pelo Vereador Sormanny Leão foi colocado o Projeto
de Lei nº. 39/2013 em 1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Proposto
pelo Vereador Sormanny Leão 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 de acordo com o Projeto original enviado pelo Executivo. Ato contínuo
no 5º item discussão e votação do Projeto de Lei nº. 40/2013 “que dispõe sobre a criação
do Arquivo Público Municipal de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal. Após leitura do Parecer favorável da CJLFFR feita pelo Vereador
Sormanny Leão, foi colocado o Projeto de Lei nº. 40/2013 na sua forma original em 1ª
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Proposto pelo Vereador Sormanny
Leão 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. Passando
para o 6º item discussão e votação do Projeto de Resolução nº. 04/2013 “que denomina
“Plenário Alexandrino Batista Coelho” como nome do Plenário da Câmara Municipal de
Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador Presidente Alex Batista
Coelho. Em seguida foi passada pelo Presidente Alex Batista Coelho autor do Projeto de
Resolução a Presidência da Sessão para a Vice Presidente Sandra Maria Santos. Logo após
foi feita leitura do Parecer favorável da CJLFFR feita pelo seu Presidente Vereador
Sormanny Leão. Em seguida após ampla discussão foi realizada a 1ª votação do Projeto de
Resolução nº. 04/2013, tendo sido aprovado por todos. Em seguida foi proposto pelo
Vereador Sormanny Leão e aprovada pelo Plenário, a supressão do interstício legal

regimental, o Projeto de Resolução foi colocado em 2ª discussão e votação, tendo sido
aprovado novamente por unanimidade. Em seguida o Presidente Alex Batista de forma
bastante emocionada agradeceu a um por um dos Vereadores a homenagem feita a seu Pai,
fez também questão de constar à presença dos seus irmãos Alessandro Batista Coelho e
Robson Batista Coelho, que se encontravam representando sua família. No 7º item a
apreciação das indicações. Indicação 143/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda,
solicitando do Poder Executivo a concessão de ajuda de custo para os estudantes
universitários do Município que estudam em Ipatinga, tendo sido aprovada por
unanimidade. Indicação 144/2013 de autoria do Vereador Carlos Roberto, solicitando
do Poder Executivo que providencie a compra de bloquetes para o conserto das Ruas, pois
a falta dos mesmos esta impedindo a realização destas obras, tendo sido aprovada por
unanimidade. A Vereadora Sandra sugeriu ao Executivo que coloque em funcionamento a
fabrica de bloquetes da Prefeitura que se encontra desativada, o Presidente Alex relatou
que na ultima administração, muito destes equipamentos da fabrica se perderam.
Indicação 145/2013 de autoria do Vereador Carlos Roberto, solicitando do Poder
Executivo um jogo de manilhas 040 para serem colocadas no Bairro Carro de Boi, perto da
Casa do Sr. Lucinho, tendo sido aprovada por todos os presentes. No 8º e último item da
pauta passou-se para o momento livre. A Vereadora Sandra Maria Santos fez questão de
cumprimentar o ex-vereador Eduardo Parmênio. Relatou o pesar pelo falecimento da
cidadã residente no Paquetá. O Vereador Sormanny Leão respondendo a Vereadora
Sandra, disse que o Jornal Comarca, brevemente será providenciado o segundo número. Os
Vereadores Ed’Carlos e Sandra parabenizaram os trabalhos do Sargento Hermínio no
PROERD. O Vereador Sormanny convidou a todos para o evento de futebol que
acontecerá no sábado, que homenageará o saudoso Jairo. Comunicou a todos a visita que
fez a Fundação Bretas em Santa Maria de Itabira de onde voltou encantado. O Vereador
Josué parabenizou ao Vereador Carlos Roberto pela sugestão de reativar a fabrica de
manilhas da Prefeitura. O Presidente Alex Batista informou a todos que a população tem
questionado sobre o a reativação do relógio da Praça. 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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