Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 17 (dezessete) 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 Lei nº. 45/2013 “que Institui no
Município de Virginópolis/MG o tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte de que trata a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, assim como as Leis Complementares nº. 127 e 128, consolidadas e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida foi informado pelo
Presidente Alex que foi solicitado urgência urgentíssima para a votação deste Projeto,
sendo todos os Edis convocados para extra-ordinária no dia 19 de dezembro de 2013,
quinta-feira às 19:00 horas. O Presidente da CJLFFR convocou os componentes da
Comissão para reunião da mesma amanhã as 17:30 horas e convidou a todos os outros
vereadores a participarem. No 2º item da pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 46/2013
“que autoriza o Município de Virginópolis a contratar com o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais S/A – BDMG, Operações de Crédito com outorga de garantia e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida foi informado pelo
Presidente Alex que foi solicitado urgência urgentíssima para a votação deste Projeto,
sendo todos os Edis convocados para extra-ordinária no dia 19 de dezembro de 2013,
quinta-feira às 19:00 horas. O Presidente da CJLFFR convocou os componentes da
Comissão para reunião da mesma amanhã as 17:30 horas e convidou a todos os outros
vereadores a participarem. Em seguida no 3º item, convocação da Funcionária Publica
responsável pela Rede Farmácia de Minas Sra. Christina Coelho Nunes. Assunto: prestar
esclarecimentos e informações sobre assuntos de seu setor. A funcionária deu uma série de
esclarecimentos aos Vereadores, inclusive esclarecendo a diferença entre a Rede Farmácia
de Minas e o Programa Federal de Farmácia Popular. Relatou uma série de dificuldades
com relação ao fornecimento de remédios, como por exemplo, a insulina, buscopan
composto, remédio de pressão, anticoncepcional entre outros. O Presidente Alex relatou a
funcionária que a reclamação da população com relação ao fornecimento de remédios é
geral, por isso a convocação da funcionária. O Vereador Giovanni elogiou a participação
da funcionaria e demonstrou sua indignação com a falta sistemática de remédio, pediu a
funcionária se possível o fornecimento de relatório anual da aquisição dos remédios pela
Rede Farmácia de Minas. O Vereador propôs a Casa o convite a Chefe Regional da Rede
Farmácia de Minas de Itabira, para que venha a Casa prestar maiores esclarecimentos
sobre o assunto. No 4º item discussão e votação 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. Após leitura do Parecer favorável da
CJLFFR feita pelo Vereador Sormanny Leão foi colocado o Projeto de Lei nº. 43/2013 em
1ª discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade, com emenda ao Projeto original

proposta pela CJLFFR. 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 com a já citada emenda
proposta pela CJLFFR. O Vereador Giovanni na oportunidade parabenizou ao Prefeito
Municipal Sr. Hiran pela propositura do Projeto de Lei em questão e ressaltou que o
presente Projeto na sua intenção se assemelha ao Projeto de Lei por ele apresentado e
posteriormente retirado nesta Casa. Ato contínuo no 5º item discussão e votação do
Projeto 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. Após leitura do Parecer favorável da CJLFFR feita
pelo Vereador Sormanny Leão foi pedido vistas pelo Vereador Josué Arruda, que na
oportunidade relatou que o Vereador Marcos Evangelista lhe disse que votará favorável ao
Projeto apresentado em agradecimento ao Sr. Eduardo Rabelo que lhe ajudou, no momento
de urgência de saúde com relação ao seu pai, que esta internado em Belo Horizonte, com
um empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), empréstimo este que se comprometeu a
pagar em prestações de ate R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. O Vereador Josué
Arruda fez questão de esclarecer a todos porque é contra o Projeto de Resolução, dizendo
que sua mãe, ex-vereadora Dona Maria Garajau e o atual Vereador Carlos Roberto foram
muito perseguidos pelo Dr. Amilar, em seguida o Presidente Alex concedeu a vista pedida
ao Projeto de Resolução pelo prazo regimental de 10 dias. No 6º item a apreciação das
indicações. Indicação 150/2013 de autoria do Vereador Marcos Evangelista,
solicitando do Poder Executivo a reforma do Posto de Saúde do Córrego dos Cândidos,
tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 151/2013 de autoria do Vereador
Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo o calçamento da Rua 01 do Povoado
do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido aprovada por todos os Edis presentes. Indicação
152/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo a
sinalização dos quebra-molas de todo o Município com placas e pintura, tendo sido
aprovada por unanimidade. No 7º e último item da pauta passou-se para o momento livre.
A Vereadora Sandra relatou o aparecimento de um informativo com críticas ao Executivo
e ao Legislativo, disse que as críticas sempre são necessárias, mas, criticou a anonimidade
do texto, na oportunidade elogiou a decoração natalina da Prefeitura. O Vereador Altair de
Almeida elogiou também decoração de natal da Prefeitura e desejou a todos um feliz natal
e um próspero ano novo. O Vereador Marcos Evangelista solicitou ao Secretário de Obras
que esgotasse o córrego do Bom Jesus da Boa Vista e desejou a todos um feliz natal. O
Vereador Sormanny Leão esclareceu sobre algumas críticas do já citado informativo
anônimo, que estas poderiam ter sido debatidas com os Vereadores e se fosse o caso,
depois publicadas e assumidas, no que foi apoiado pelo Vereador Altair de Almeida. O
Vereador trouxe informação do Senhor João Elder sobre a volta do Campeonato Regional
de Futebol, informou mais sobre a breve volta do Manchester Futebol Clube. Os
Vereadores Josué Arruda, Ed’Carlos Gomes e Carlos Roberto agradeceram a todos,
elogiaram a funcionária Christina e desejaram a todos Boas Festas. 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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