ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2018, as 19h00min horas, em nome de
DEUS, foi declarada aberta a Sessão, com número regimental, presentes os seguintes
vereadores: Alex Batista Coelho, Marcos Evangelista Filho, Laudicéo José de
Oliveira, Eduardo Nunes Gonçalves, Giovanni Campos Coelho, Josué Arruda dos
Santos, Maria Ângela Coelho de Magalhães e Wesley Mauricio de Souza com a
ausência do vereador Ed’Carlos Gomes da Silva. Dando início à reunião o presidente
Alex Batista informou a todos os presentes e ouvintes que a partir desta reunião, as
reuniões da câmara passaram a ser também filmadas e transmitidas pelo facebook da
tribuna FM. Em seguida conforme item 1º da pauta Pedido do Vereador Giovanni
Campos, para explanar sobre valores arrecadados pelo executivo referente a alugueis
dos espaços para instalação das barracas do Festival da Jabuticaba dos anos de 2013 a
2016. Dada a palavra ao vereador Giovanni o mesmo cumprimentou os presentes e
logo após solicitou ao assessor parlamentar Dr. Valério, que procedesse a leitura do
oficio encaminhado a esta casa pelo executivo municipal em resposta ao pedido de
oficio sobre a arrecadação feita com a locação dos espaços das barracas durante o
festival da jabuticaba nos anos de 2013 a 2016, o qual foi feito, oficio cujo teor
relatava a ausência de documentação sobre o assunto objeto do oficio, devolvida a
palavra ao vereador Giovanni Campos para tecer comentários sobre o conteúdo do
oficio o mesmo não quis se pronunciar. Logo após o presidente Alex Batista informou
a todos que se encontra a disposição de todos a documentação que a prefeitura alegara
inexistir em seu ofício. Em seguida o vereador Giovanni Campos pediu copia da
documentação apresentada pelo presidente Alex Batista, o vereador Wesley Souza
pediu copia do decreto municipal que estabeleceu normas e preços para aluguel dos
espaços das barracas do festival da jabuticaba do ano de 2017, o presidente Alex
Batista informou a todos os preços praticados no decreto pela prefeitura e denunciou
um possível aumento abusivo destes preços no carnaval que se avizinha, reclamando
que este possível aumento seria um absurdo praticado contra comerciantes locais. No
2º item, passou-se para a apreciação das indicações. Indicação 01/2018 de autoria do
Vereador Marcos Evangelista Filho, solicitando do Poder Executivo a instalação de
um redutor de velocidade em frente ao depósito do Demar do Celso na Comunidade do
Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido aprovada por unanimidade. O vereador Wesley
Souza parabenizou o vereador proponente pela pronta indicação. Indicação 02/2018
de autoria do Vereador Josué Arruda dos Santos, solicitando do Poder Executivo a
retirada dos redutores de velocidade (quebra-mola) da Rua do Buraco e colocação de
novos redutores de velocidade (quebra-mola) de forma mais adequada, tendo sido
aprovada por todos os vereadores presentes. Indicação 03/2018 de autoria da
Vereadora Maria Ângela Coelho solicitando do Poder Executivo a doação de um lote
na Vila Santo Agostinho, entre o Posto de Saúde e o Salão Comunitário com a
metragem de 7m de largura e 14m de comprimento para a construção de uma capela,
tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 04/2018 de autoria do Vereador Dim
do Trevo solicitando do Poder Executivo o calçamento no povoado do Córrego do
Macaco na grota esquerda, tendo sido aprovada por todos os vereadores presentes,
com emenda sugerida pelo vereador Josué Arruda. Todas foram aprovadas por
unanimidade, Em seguida no 3º item, passou-se para o momento livre. O vereador
Giovanni pediu que colocasse ao plenário a decisão de retornar ao recinto da casa a
imagem da cruz que representa a crucificação de Jesus, imagem esta que foi retirada
na legislatura passada, o presidente em resposta disse que pedira a analise da
assessoria jurídica sobre o assunto e logo após receber este estudo colocara o pedido

do vereador Giovanni ao plenário. O vereador Wesley de Souza sugeriu o envio do
oficio ao executivo municipal solicitando uma operação tapa buraco nas ruas do
município, sugeriu também o envio do oficio ao prefeito municipal pedindo o mesmo
para que providencie o aproveitamento ou a venda das sucatas dos veículos
imprestáveis, sugestões que foram aprovadas pelo plenário. A vereadora Maria Ângela
Coelho pediu ao executivo para que atenda algumas das reivindicações feitas por ela
no ano passado tais como marcações de transito nas ruas, limpeza do cemitério,
colocação de relógio na praça, dentre outras. Informou e agradeceu o recebimento de
oficio da secretaria de educação, e na oportunidade relatou a todos que devido umas
serie de falhas no edital do concurso publico que será promovido pela prefeitura entrou
com o recurso, impugnando estas falhas, disse mais que apesar do mérito de se abrir
concurso público, o mesmo abrangeu uma parcela pequena de vagas, pediu envio de
oficio ao executivo para que forneça a relação dos profissionais da área de secretaria
de educação inclusive com tempo de serviço itens que são usados para fins de
designação, pedido aprovado pelo plenário, pediu mais envio de ofício ao executivo
para que o mesmo cumpra lei municipal e adquira mudas de arvores para serem
plantadas na cidade, pedido aprovado pelo plenário, também pediu em envio de oficio
ao prefeito pra que cumpra a lei municipal recentemente aprovada e fiscalize o
comercio ambulante pedido aprovado pelo plenário com voto contrário do vereador
Josué Arruda que alegou ter sido contrario a lei municipal citada. O vereador Marcos
Evangelista fez pedido ao prefeito municipal e ao secretario de obra, pediu que olhasse
com carinho para o posto de saúde da comunidade dos cândidos que se encontra
abandonado. O presidente Alex Batista sugeriu envio de novo oficio ao executivo
municipal cobrando do mesmo que acerte com os prestadores de serviço do transporte
escolar os atrasados, porque os mesmo estão passando dificuldade, oficio aprovado
pelo plenário, com voto contrario do vereador Giovanni, Dim do Trevo e Josué
Arruda, denunciou também que o prefeito gastou mais de 400 mil com festival da
jabuticaba e não tem dinheiro para pagar os prestadores de serviço, em seguida a
reunião foi interrompida pelo funcionário da prefeitura Sr. Alan de maneira
intempestiva e sem autorização questionou ao presidente e exigiu a palavra para
responder suposta ofensa a sua pessoa proferida pela casa, o presidente Alex Batista
disse ao funcionário que o mesmo tem direito a palavra desde que previamente
agendado, e disse mais que o mesmo já teria a palavra disponibilizada na próxima
reunião, no entanto a casa por maioria dos seus pares fez questão de constar em ata a
maneira hostil, desrespeitosa que agiu o funcionário Sr. Alan que no entender da
maioria dos vereadores agiu em desacato as autoridades presentes, o vereador
Giovanni Campos solicitou a palavra para esclarecer aos presentes o motivo pelo qual
o prefeito fechou a creche durante as férias, que segundo as suas palavras seria devido
a obrigatoriedade de cumprir a legislação federal, entregou a documentação que
comprovaria tal alegação a assessoria jurídica para que estudasse o documento, o
vereador Giovanni Campos disse que na legislação passada pediu para que o prefeito
Hiran indicasse a casa o seu líder, pedido que nunca foi atendido, aproveitou então o
momento para publicamente solicitar ao prefeito Bob através de oficio para que seja
oficialmente líder do executivo na casa, pedindo desde já licença aos vereadores Dim
do trevo e Josué Arruda pela sua iniciativa. O Vereador Giovanni Campos aproveitou
a oportunidade para parabenizar o Secretário e Saúde Sr. Sormanny Leão, parabenizou
também o prefeito Bob pela eleição d a presidência Consórcio Municipal de Saúde
CISCEM, parabenizou a Dra. Eliane e ao Dr. Aeliton. A vereadora Maria Ângela
esclareceu que não criticou nenhum fiscal de prefeitura solicitou que a prefeitura
disponibilizasse mais fiscais para fazer cumprir a lei municipal. O vereador Josué

Arruda parabenizou o vereador Dim do Trevo pelas suas palavras e justificou seu
apoio ao prefeito Bob enquanto o mesmo estiver trabalhando a favor do município.
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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