ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro 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, Wesley Mauricio de Souza e de
Ed’Carlos Gomes da Silva. Dando início à reunião o presidente Alex Batista deu
inicio a reunião, agradecendo a presença de todos em especial a presença dos Srs.
Wanderlei Carbonato e o Sr. Rene Andrade. Em seguida conforme item 1º da pauta
Pedido da Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães requerendo o
desarquivamento do projeto de Lei 08/2017, que “altera a redação do artigo 12 da Lei
Municipal nº1460/2008, que cria o conselho municipal dos direitos da mulher e dá
outras providências”. O presidente Alex Batista desarquivou o projeto de lei n 08/2017
e o distribuiu a comissão CJLFFR em seguida passou a palavra para a vereadora Maria
Ângela Coelho Magalhaes que defendeu a sua iniciativa de reapresentar o referido
projeto de lei nesta nova sessão legislativa. Em seguida o 2º item distribuição do
Projeto de Lei 01/2018 que “dispõe sobre a realização das competições denominada
campeonato municipal e campeonatos rurais, ambas de futebol de campos, promovidas
pela secretaria de educação, cultura, turismo, lazer e esporte, de autoria do vereador
Wesley Mauricio de Souza”. A seguir o presidente Alex Batista distribuiu o projeto
de lei a CJLFFR. Item 3º - Distribuição do Projeto de Lei 02/2018 que “Dispõe sobre
a instalação de banheiros, bebedouros em casa lotéricas e bancos localizadas no
município de Virginópolis – MG, de autoria do vereador Wesley Mauricio de Souza”.
A seguir o presidente Alex Batista distribuiu o projeto de lei a CJLFFR. 4º item,
distribuição do Projeto de Lei 03/2018 que “Dispõe sobre a autorização de apreensão
de animais soltos em vias públicas, sendo zona rural e urbana e da outras providencias,
de autoria do vereador Wesley Mauricio de Souza”. A seguir o presidente Alex
Batista distribuiu o projeto de lei a CJLFFR. Item 5º Distribuição do Projeto de Lei
04/2018 que “Dispõe sobre a proibição ao Prefeito, Vice-prefeito, secretários
municipais, vereadores a dirigirem veículos oficiais da Administração Pública
Municipal direta, autarquia e fundacional e das outras providencias, de autoria do
vereador Wesley Mauricio de Souza”. A seguir o presidente Alex Batista distribuiu o
projeto de lei a CJLFFR. O vereador Wesley de Souza solicitou que a CJLFFR
analisasse com carinho os quatro projetos de lei de sua autoria. Item 6º Distribuição
do Projeto de Lei 05/2018 que “Denomina próprios Municipais na cidade de
Virginópolis/MG e dá outras providências, de autoria da vereadora Maria Ângela
Coelho de Magalhães”. A seguir o presidente Alex Batista distribuiu o projeto de lei a
CJLFFR. Em seguida a vereadora Maria Ângela Coelho teceu breves palavras para
justificar as escolhas das pessoas homenageadas, inclusive pelo fato de todas as
homenageadas serem mulheres. Item 7º, distribuição do Projeto de Resolução

legislativa nº 01/2018 que “Altera o artigo 2º da Resolução 05/2004, Regimento
Interno da Câmara Municipal de Virginópolis e da outras providencias, de autoria do
vereador Alex Batista Coelho”. Em seguida o presidente Alex Batista passou a
presidência para o Vice-presidente Marcos Evangelista que distribuiu o projeto de
resolução administrativa 01/2018 a CJLFFR. Item 8º Pedido de Palavra requerido pelo
Sr. Alan Roque. Assunto, fiscalização. o presidente Alex Batista informou a todos que
o Sr. Alan Roque esteve pessoalmente com ele e o informou que não iria usar da
palavra, dizendo que se equivocou ao interromper a reunião passada por ter sido mal
informado acerca das palavras proferidas pela vereadora Maria Ângela Coelho, e que
ao tomar conhecimento do Teor das palavras da vereadora, percebeu que não tinha
sido citado, pediu desculpas à casa e a população de Virginópolis. O presidente Alex
aproveitando a oportunidade informou a todos presentes e ouvintes que tal tipo de
atitude não sera tolerada e que caso venha a ocorrer o fato sera objeto de boletim de
ocorrência e consequentemente a pessoa responsável sera processada. Em seguida
passamos para o 9º item Pedido de Palavra requerido pelo Sr. Wanderlei Carbonato
assunto: Falar sobre o calçamento da rua da várzea. Dada a palavra ao Sr. Wanderley o
mesmo noticiou e reclamou providencias quanto ao péssimo estado da pavimentação
da rua da Várzea que se encontra em péssimo estado, o vereador Wesley Souza
reportou que esteve mais uma vez naquela rua comprovando as palavras do morador
do local Sr. Wanderley. Os vereadores Dim do Trevo, Ed’Carlos Gomes e Marcos
Evangelista Criolo, elogiaram a atitude e a coragem do Sr. Wanderley e incentivaram
outros cidadãos a tomarem a mesma iniciativa ao cobrar providencias do poder
público. O vereador Giovanni Campos usou da palavra para cumprimentar todos os
presentes e ouvintes e elogiou a atitude do cidadão Wanderley e informou que segundo
o executivo o prefeito municipal esta licitando a contratação de asfalto para resolver o
problema da rua da Várzea. No item 10º, Indicação do Vereador, Marcos Evangelista
Filho, solicitando do Poder Executivo a consertar acerca do Posto de Saúde dos
Cândidos. Indicação aprovada por todos. Item 11 – Momento Livre, a vereadora
Maria Ângela Coelho agradeceu a presença da Secretaria de assistência social Sra.
Nadja, e aproveitou para agradecer e elogiar o relatório enviado pela Sra. Secretaria
sobre os trabalhos realizados pela secretária, relatou o convite recebido da secretaria
de assistência social, para acompanhar atividades daquela pasta, desejou que a
aprovação do projeto de lei do Conselho da Mulher seja aprovada antes da data
comemorativa do seu dia. Agradeceu mais a secretária de educação por abrir o edital
de contratação de pessoal, solicitou a atualização de informações sobre o concurso
publico a ser realizado pela prefeitura. O vereador Dim do Trevo questionou sobre a
tramitação do projeto de lei que “Dispõe sobre os benefícios eventuais da política de
Assistência social do município de Virginópolis e da outras providencias”. A
vereadora Maria Ângela Coelho informou que o projeto está na comissão CJLFFR e
que sera disponibilizado na próxima reunião para a votação, ainda com a palavra o
vereador Dim do Trevo informou que devido ao índice de 5% proposto no orçamento

para suplementação, o funcionalismo publico dentro de 3 a 4 meses terá seu salário
atrasado, o presidente Alex Batista informou ao vereador que o índice não inviabiliza o
pagamento de salários, se o prefeito precisar é só solicitar justificadamente
suplementação orçamentária o vereador Giovanni concordou com a preocupação do
vereador Dim do Trevo e manifestou a sua discordância com o índice de 5% votado, o
presidente Alex batista argumentou que a maioria dos vereadores votaram o índice de
5% e a vontade da maioria deve ser respeitada, o vereador Criolo concordou com os
argumentos do presidente Alex Batista. A vereadora Maria Ângela Coelho convidou a
todos a visitar a usina do lixo, para verificar pessoalmente aquele departamento, seu
funcionamento e seus funcionários e por fim desejou a todos um feliz e abençoado
carnaval. O presidente Alex Batista propôs envio de oficio pedindo a recomposição
salarial dos funcionários públicos municipais que ganham acima do salário mínimo,
proposta aprovada por unanimidade, o vereador Giovanni Coelho campos fez questão
de manifestar sua opinião a favor, mas reclamou mais uma vez do índice de 5%
concedido no orçamento para suplementação. O presidente Alex Batista mais uma vez
informou que o índice de 5% não atrapalha o pagamento ou recomposição dos salários.
O vereador Josué Arruda defendeu a sua posição quanto ao pagamento dos servidores
do transporte público na reunião passada que como comprova a ata da reunião ele foi
contra apenas ao envio de oficio e não contra o mérito do pedido. O vereador
Ed’Carlos reclamou em nome dos habitantes da vila sobre o estado lastimável que se
encontra a quadra daquela localidade e aproveitou para requisitar da Secretaria de
Assistência Social a distribuição de cestas básicas para os necessitados. O vereador
Criolo pediu ao Sr. Secretario de Agricultura Nilson Fidelis que atenda os produtores
rurais que necessitam do projeto de calcário. O presidente Alex Batista apresentou a
todos um vídeo feito por ele e pelo vereador Wesley Souza que relatam a ida dos
mesmos as obras paralisadas da creche municipal, demonstrando um total abandono
daquela obra. O vereador Wesley de Souza sugeriu o envio de oficio ao executivo
municipal pedindo esclarecimento sobre a obra paralisada, o vereador Giovanni
Campos sugeriu no entanto o envio de oficio solicitando a convocação de funcionário
municipal responsável pela área indicado pelo prefeito, todas as duas sugestões foram
aprovadas pelo plenário, o vereador Marcos Evangelista relatou problemas na coleta
de lixo o vereador Giovanni Campos aproveitou a oportunidade para reclamar de
algumas pessoas que não colaboram na coleta de lixo ao colocar ao lixo após a
passagem do caminhão. A vereadora Maria Ângela manifestou seu apoio ao vereador
Wesley Souza tendo ainda afirmado que no ano passado propôs projetos de lei
educativos para fim de conscientização de toda comunidade iniciando se pelas
crianças. O presidente Alex Batista tomou a palavra para explicar porque a creche esta
sendo construída na entrada da cidade tendo dito que foi através de inspeção do
Governo federal que decidiu pelo local. O presidente Alex Batista propôs ao plenário o
envio de ofício ao poder executivo para que envie cópia dos processos licitatórios de
nº 92 e 65 de 2017, tendo sido aprovado pelo plenário. O vereador Ed’Carlos fez uso

da palavra para ressaltar a necessidade da conclusão da obra paralisada da creche. O
vereador Giovanni Campos informou a todos que o predio do posto de saúde do
Paquetá esta interditado devido as grandes trincas que se encontram naquele prédio,
uma obra de aproximadamente um milhão de reais, o vereador Alex Batista propôs
convidar o responsável pela empresa que executou aquela obra a vir a casa para dar
explicações, sugestão aprovada por todos. o vereador Wesley de Souza disse que
presenciou os problemas daquela obra desde o início do ano passado e recomendou a
todos aguardar as explicações técnicas dos responsáveis e propôs envio de oficio a
defesa civil para fornecer laudo a respeito daquela obra, pedido aprovado pelo
plenário. O vereador Josué Arruda apoiou as palavras de Wesley de Souza que
também foi apoiado pelo vereador Giovanni Campos. E aproveitou para parabenizar o
prefeito Boby que conseguiu através da Associação dos Municípios de MG receber
atrasados do governo do estado e pagou quase toda a divida que tinha com os
prestadores de serviço do transporte público. O vereador Alex Batista informou que
apesar dos atrasos do governo estadual o município de Divinolândia terminou o ano de
2017 sem nenhum tipo de dívida com funcionários e fornecedores, segundo palavras
do prefeito Rodrigo. O presidente Alex Batista disse que com a nova licitação de
transportes realizada a prefeitura vai economizar com o transporte, mas por outro lado
os preços baixos conseguidos pela prefeitura podem precarizar o serviço prestado,
sentimento compartilhado pelo vereador Wesley de Souza. O vereador Giovanni
Campos pediu para constar em ata a fala do presidente Alex Batista que relatou que na
licitação do transporte público escolar da prefeitura no ano passado pessoas da cidade
santo Antônio do Monte que participaram da licitação exigiram dos licitantes presentes
a quantia de trinta mil reais para não abaixarem o preço da licitação ao ponto de
inviabilizarem a rentabilidade dos concorrentes. 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 Aretuza Pinheiro Roque.
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