Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 03 (três) dias do mês de dezembro 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, Marcos Evangelista Filho e Giovanni Campos Coelho. Dando início à reunião
conforme item 1º distribuição do Projeto de Resolução nº. 06/2013 “que Denomina “Dr.
Amilar da Cunha Menezes” como nome do Prédio da Câmara Municipal de
Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador Altair de Almeida. No
2º item da pauta, discussão e votação do Projeto de Lei nº. 31/2013 “que dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providencias” de autoria do
Executivo Municipal. Após leitura do Parecer favorável da CJLFFR feita pelo Vereador
Sormanny Leão foi colocado o Projeto de Lei nº. 31/2013 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. O Presidente Alex Batista elogiou o trabalho da
assessoria. Em seguida no 3º item discussão e votação do Projeto de Lei nº. 32/2013 “que
estima a receita e fixa a Despesa do Município de Virginópolis/MG, para o exercício de
2014 e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Após leitura do Parecer
favorável da CJLFFR, no que se refere a legalidade e constitucionalidade, a Comissão
propôs emenda modificativa ao Artigo 5º, propondo 10% (dez por cento) onde se lê 15%
(quinze por cento). Foi colocado o Projeto de Lei nº. 32/2013 em 1ª discussão e votação,
sendo aprovado por unanimidade, inclusive com a emenda proposta. 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 novamente
aprovado por unanimidade com a emenda proposta pela CJLFFR. No 4º item palavra
requerida pelo cidadão Robson Batista Coelho. Assunto: Agradecimento pelo apoio
prestado pelos vereadores quanto ao Projeto de Resolução nº. 04/2013. Foi anunciado que
o cidadão Robson comunicou a pouco por telefone a sua impossibilidade de comparecer e
agradeceu a oportunidade dada. Ato contínuo no 5º item discussão e votação do Projeto
de Lei nº. 41/2013 “que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso 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. 41/2013
em 1ª discussão e votação, com proposta de emenda substitutiva à alínea “a”, do inciso II,
do art. 3º do presente projeto, onde se lê “Casa de Caridade Dona Edith Coelho do
Amaral”, passa a ser “Oficina Escola do Menor Padre Bernardo, Lar dos Velhinhos”,
sendo aprovado por unanimidade com emenda proposta. 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 novamente por
unanimidade de acordo com a modificação proposta. Passando para o 6º item discussão e
votação do Projeto de Lei nº. 42/2013 “que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a

instalação no Município de Virginópolis/MG de estruturas de suporte das estações rádio
base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de
Telecomunicações, nos Termos da Legislação Federal Vigente” de autoria do Executivo
Municipal. Após leitura do Parecer favorável da CJLFFR feita pelo Vereador Sormanny
Leão foi colocado o Projeto de Lei nº. 42/2013 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 de acordo com o Projeto original enviado
pelo Executivo. No 7º item discussão e votação 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. Após leitura do Parecer
favorável da CJLFFR feita pelo Vereador Sormanny Leão foi colocado o Projeto de Lei nº.
44/2013 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 de acordo com o Projeto original enviado pelo Executivo. No 8º item a
apreciação das indicações. Indicação 146/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda,
solicitando do Poder Executivo a reforma da casinha do ponto de ônibus da entrada do
Córrego do Macaquinho, com emenda do Vereador Carlos Roberto solicitando um abrigo
no ponto de ônibus próximo ao Posto Trevo no sentido Divinolândia / Virginópolis, tendo
sido aprovada por unanimidade com emenda. Indicação 147/2013 de autoria do
Vereador Carlos Roberto, solicitando do Poder Executivo que interceda junto a Polícia
Militar, para que a mesma providencie policiamento durante e após a Feirinha no Calçadão
principalmente em frente ao Bar do Bidão, devido ao transito intenso de veículos no local,
tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 148/2013 de autoria do Vereador
Carlos Roberto, solicitando do Poder Executivo a colocação de tambores de lixo em
frente ao Sicoob, em frente ao Bar do Teo e na Rodoviária em frente ao Bar Camilos e de
preferência coloca-los mais alto, tendo sido aprovada pela maioria dos presentes.
Indicação 149/2013 de autoria da Vereadora Sandra Maria Soares, solicitando do
Poder Executivo a criação do Conselho Municipal da Mulher, tendo sido aprovada por
unanimidade. No 9º e último item da pauta passou-se para o momento livre. O Presidente
Alex colocou em votação a data da última audiência do ano para o dia 17 de dezembro,
tendo sido aprovado pela maioria dos presentes. A Vereadora Sandra Maria Santos
informou que Secretaria de Educação convida a todos para conhecer o material didático
para o ano letivo de 2014, aproveitou para comunicar a todos uma série de reclamações
dos munícipes. O Vereador Giovanni Campos sugeriu que a Prefeitura estudasse a
possibilidade de licitar empresa para recolher entulho principalmente da construção civil.
O Vereador Marcos Evangelista sugeriu que a Prefeitura esgotasse o ribeirão que corta o
Povoado da Boa Vista, disse mais que já levou o problema ao Secretário de Obras e que
esta aguardando resposta. O Vereador Altair relatou que este problema é geral no
Município e não apenas na Boa Vista. O Vereador Carlos Roberto solicitou providências
quanto à colocação de placas indicativas que desviem o transito pesado de caminhões do
centro da cidade. O Presidente Alex comunicou a todos que a Prefeitura iniciou o
encascalhamento das estradas municipais, mas que devido à proibição da Polícia
Ambiental da utilização da cascalheira o serviço foi interrompido, que por coincidência o
ex-secretario de obras foi visto nesses mesmos dias tirando fotografias das máquinas
tirando cascalho da cascalheira interditada, inclusive foi feita ocorrência policial deste fato.
O Presidente colocou em votação e foi aprovada por todos a convocação da funcionária

Cristina, responsável pela Farmácia do Posto de Saúde do centro. O Vereador Josué
Arruda solicitou do Presidente o envio de ofício ao Prefeito para que esclareça as normas
de sessão de máquinas pesadas, principalmente se é e porque é, proibido prestar serviços
as pessoas carentes do Município. O Vereador Giovanni Campos solicitou o envio de
oficio ao Executivo para que informe se existe algum estudo a cerca de contratar empresa
para recolhimento de entulho da construção civil. O Vereador Sormanny elogiou o
Professor de Educação Física Jairo Jr. pelo evento cívico esportivo realizado no final de
semana passado. 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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