ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2013, as 19:00 horas, em nome de Deus,
foi declarada aberta a sessão com numero regimental, presentes os seguintes
vereadores: Alex Batista Coelho, Sandra Maria Soares Coelho, Sormanny Renê
Magalhães Leão, Josué Arruda dos Santos, Altair de Almeida, Carlos Roberto de
Pinho, Edcarlos Gomes da Silva, Giovanni Campos Coelho e Marcos Evangelista
Filho. Dando inicio a reunião conforme item 1º da pauta passou-se apreciação e
votação do Parecer da CJLFFR e do Projeto de lei 02/2013, que “dispõe sobre a
contratação temporária de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado
de excepcional interesse publico, nos termos Art. 37 Inciso IX da Constituição
Federal” em caráter de urgência solicitado pelo Chefe do Executivo Municipal. Antes
de iniciar a apresentação do Parecer, o Vereador Altair de Almeida, questionou se já
havia sido corrigido a falta da assinatura do Prefeito no Projeto de Lei 02/2013,
constatado a presença da assinatura, o Presidente Alex Batista esclareceu que a falta
momentânea da assinatura se deveu ao fato de que o Prefeito Hiran Pinheiro estava
viajando para Brasília, onde o mesmo já conseguiu uma grande conquista para o
Município que é a aquisição de uma patrol e possivelmente uma retroescavadeira. Em
seguida foi feito à leitura do Parecer pelo Presidente da CJLFFR o Vereador
Sormanny Leão, que propôs a aprovação na sua forma original com algumas
alterações de redação. Ato continuo, foi realizada a votação do Parecer, tendo sido
aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se para a discussão e votação do
Projeto de Lei 02/2013 que “dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para
atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse publico, nos
termos do Inciso IX da Constituição Federal”, tendo sido aprovado em 1ª turno por
todos os vereadores presentes. A seguir a Vereadora Sandra Maria Soares Coelho
Santos apresentou proposta ao Plenário para que a apreciação do Projeto de Lei
02/2013 em seu 2º turno fosse realizada nesta sessão, colocada a proposição em
votação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Ato continuo, foi realizado 2º
turno de discussão e votação do Projeto de Lei 02/21013 tendo sido aprovado por
unanimidade. No 2º item da pauta, passou-se para a convocação do Funcionário
Público Municipal, Ailton Moreira Soares. Assunto: informações sobre a situação
dos veículos do almoxarifado. O funcionário foi questionado a cerca da situação
calamitosa dos veículos públicos municipais, principalmente dos veículos escolares,
informou que a maioria dos veículos agora já se encontram em serviço. O Presidente
Alex questionou o funcionário sobre notas de peças e serviços realizados nos
automóveis públicos municipais, tendo o funcionário informado que as peças
automotivas constantes na nota de requisição de peças para o caminhão PLACA
GMM-3975 no valor R$ 11.955,00 (onze mil novecentos e cinquenta e cinco reais)
apresentada pelo Presidente Alex diante do Plenário, que foi assinada pela Ex-Prefeita
Municipal Márcia Maria Nunes Coelho e pelo Secretário de Obras a época Sr. Cássio
Nunes Coelho Filho, nunca chegaram ao almoxarifado e que na data da aquisição das
peças constante na nota, o caminhão se encontrava parado para reforma de
lanternagem, informou mais que a mais de ano não se fez reforma no referido
caminhão a não ser a troca do reparo do cilindro mestre que foi adquirido no comercio
local. Questionou ainda o Presidente sobre a nota de requisição de pneus no valor de
R$ 12.596,00 (doze mil quinhentos e noventa e seis reais) pneus que seriam
adquiridos para caminhões e ônibus, nota esta que foi assinada pelo Sr. Marcio Nunes
Coelho e a Ex-Prefeita Municipal Márcia Maria Nunes Coelho, informou o

funcionário que ditos pneus nesta data também não foram recebidos. Ato continuo no
3º item da pauta passou-se para a convocação da funcionaria pública Daniele
Aparecida Fonseca. Assunto: situação da merenda escolar no Município.
Questionada pelo Presidente da Câmara sobre nota de compra de merenda escolar no
valor de R$ 2.196,10 (dois mil cento e noventa e seis reais e dez centavos) a
funcionária respondeu que vários itens constantes da nota não foram recebidos e de
uma nota de R$ 6.686,55 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) informou que não poderia responder, pois estava de férias e que quem
poderia responder sobre recebimento destas mercadorias seria a Sra. Maria Madalena
Coelho Lacerda Oliveira que estava cobrindo o seu lugar durante este período.
Informou ainda que a nota de R$ 6.686,55 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos) não é referente a um acumulo de notas pequenas. Em
seguida passou-se para o 4º item, a convocação da Funcionária Pública Municipal,
Maria Madalena Coelho Lacerda Oliveira. Assunto: informações sobre a situação da
merenda escolar no Município, afirmou que na nota de compra de merenda escolar
no valor de R$ 6.686,55 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) nada foi entregue na secretaria de educação e que as funcionárias acima
citadas não foram responsáveis pelo pedido de tais mercadorias. O Presidente Alex
confirma que o recebimento da nota do pedido foi assinado pela ex-prefeita Márcia
Maria Nunes Coelho, tendo assinado com lápis estando a assinatura um pouco
apagada e também a nota no valor de R$ 2.196,10 (dois mil cento e noventa e seis
reais e dez centavos) também esta assinada apenas pela ex-prefeita municipal. No 5º
item da pauta, passou-se para a convocação da Funcionária Pública Municipal,
Mariângela Aparecida Soares. Assunto: informações sobre sua área de atuação na
Prefeitura. A Vereadora Sandra Maria Soares Coelho Santos solicitou a funcionária
que relatasse para todos a sua área de atuação na prefeitura, onde informou que é
responsável por empenhar as notas fiscais da Prefeitura. Questionada pelo Presidente
da Câmara Alex, porque apagava as assinaturas, na maioria das vezes feita a lápis nas
notas de empenho, informou que era por orientação da assessoria contábil da
prefeitura municipal. O 6º item, a convocação da Funcionária Pública Municipal,
Sirlene da Silva Oliveira. Assunto: informações sobre a situação da merenda escolar
no Município. Respondendo ao questionamento da Vereadora Sandra disse que foi
Secretaria de Educação no mandato passado, mas que não é mais. Questionada pelo
Presidente da Câmara sobre varias notas de compras da secretaria de educação,
relatou que foi informada na Prefeitura que a nota de empenho de merenda escolar no
valor de R$ 6.686,55 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) seria devido ao acumulo de notas pequenas vencidas do mesmo fornecedor
que alegaria que não forneceria mais gêneros alimentícios para a merenda escolar da
Prefeitura caso as mesmas não fossem quitadas. O 7º item, a convocação da
Presidente do Conselho Municipal da Merenda, Ione Ferreira Generoso de Souza.
Assunto: informações sobre a situação da merenda escolar no Município. O
Presidente da Câmara questionou a Sra. Ione se a Creche Mariinha Leite recebeu
gêneros alimentícios da Prefeitura referente à nota de dezembro de 2012 no valor de
R$ 6.686,55 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
informou que nada foi entregue. Em seguida passou-se para o 8º item, a convocação
da Funcionária Pública Municipal, Adenildes Geralda da Silva Soares. Assunto:
informações sobre a situação da merenda escolar no Município. Informou que a
escola passou por dificuldades com a merenda inclusive, fornecendo durante o
algumas semanas somente canjiquinha, feijão e carne. No 9º item, convocação da
Funcionária Pública Municipal, Rozeane Aparecida Nunes Damasceno. Assunto:

informações sobre a situação da merenda escolar no Município. Informou que
trabalha na Escola Municipal do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista e que também
passou por muitas necessidades com relação ao fornecimento de merenda escolar no
mês de dezembro de 2012. No 10º item, convocação da Funcionária Pública
Municipal, Emília Maisa de Miranda Azevedo. Assunto: informações sobre a
situação da merenda escolar no Município. Informou que a Escola Municipal em
que trabalha também como todas as outras escolas municipais passou por falta de
merenda escolar no final do ano passado, confirmou também assim como todos os
outros integrantes do Conselho Municipal da Merenda o não recebimento dos
alimentos constantes da nota de R$ 6.686.55 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais
e cinquenta e cinco centavos). Ato continuo passou-se para o 11º item, a apreciação
das indicações. Indicação 036/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, ensejando
pelo calçamento das Ruas 06 e 09 das Ruas do Loteamento do Eduardo na Vila Santo
Agostinho no Município de Virginópolis, tendo sido aprovada por todos os vereadores
presentes. Indicação 037/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, ensejando
pela colocação de energia na Rua Oswaldo Marcatti no Loteamento do Leôncio, tendo
sido aprovada pela unanimidade. Indicação 038/2013 de autoria do Vereador Altair
de Almeida, ensejando pela implantação de placas indicativas com o nome das Ruas
em seus respectivos lugares no Município, que foi aprovada por todos os vereadores
presentes. Indicação 039/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, ensejando
pela legalização dos loteamentos, não permitindo a criação de bairros clandestinos,
tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 040/2013 de autoria da Vereadora
Sandra Maria Santos, ensejando pela reativação da banda de musica Lira São Geraldo,
que foi aprovada por todos os Edis presentes. Indicação 041/2013 de autoria da
Vereadora Sandra Maria Santos, ensejando pela construção de boca de lobo ou bueiro
nas Ruas São José em frente a Rodoviária , na Rua Mariinha Leite e na Rua Horacio
Nunes Coelho, com emenda do Vereador Carlos Roberto ensejando pela colocação de
bueiros em outras Ruas que necessitem e fiscalização para que não sejam colocadas
redes de esgoto despejando em redes fluviais, tendo sido aprovada com emenda por
todos os vereadores presentes. Indicação 042/2013 de autoria da Vereadora Sandra
Maria Santos, ensejando pela colocação de ponto de ônibus escolar no Trevo do
Dinho, tendo sido aprovada com emenda pela unanimidade. Indicação 043/2013 de
autoria da Vereadora Sandra Maria Santos, ensejando pelo encascalhamento ou
calçamento da Rua Heli Madureira, com emenda do Vereador Giovanni Campos
ensejando pela colocação de iluminação publica na referida Rua, tendo sido aprovada
com emenda por todos os vereadores presentes. Indicação 044/2013 de autoria da
Vereadora Sandra Maria Santos, ensejando pela confecção de boletim informativo
com dia e horário de recolhimento do lixo nas determinadas ruas, solicitando o apoio
da população em não colocar lixo após os horários de recolhimento e aos finais de
semana, tendo sido aprovada por todos os Edis presentes. Indicação 045/2013 de
autoria do Vereador Giovanni Campos, ensejando pela colocação de um
transformador no Salão Comunitário da Comunidade do São Bento, tendo sido
aprovada por todos os vereadores. Indicação 046/2013 de autoria do Vereador
Giovanni Campos, ensejando pela contratação de uma Medica Fonoaudiólogo para
atender no Posto de Saúde, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
047/2013 de autoria dos Vereadores Giovanni Campos e Carlos Roberto, ensejando
pela construção de casas populares na Zona Rural e Zona Urbana, tendo sido aprovada
por todos os vereadores. Indicação 048/2013 de autoria do Vereador Giovanni
Campos, ensejando pela construção de rede de água e esgoto e calçamento do
loteamento da Cota, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 049/2013 de

autoria do Vereador Giovanni Campos, ensejando pela retirada dos cachorros da rua,
com emenda do Vereador Edcarlos Gomes, ensejando a castração e vacinação dos
cachorros da rua enquanto não for possível fazer a retirada dos mesmos, tendo sido
aprovada com emenda por todos os vereadores presentes. No 12º e ultimo item da
pauta passou-se para o momento livre. O Vereador Carlos Roberto sugeriu que o
Prefeito procurasse a Cenibra para colaborar no encascalhamento das estradas
municipais com a doação do cascalho. O Vereador Altair de Almeida sugeriu ao
Presidente a convocação da Secretaria da Saúde Sra. Karla Canguçu para a próxima
reunião do dia 19 de fevereiro, tendo sido aprovada a convocação por unanimidade. O
Vereador Josué Arruda agradeceu o trabalho das funcionarias municipais presentes. O
Vereador Altair de Almeida requereu que se oficie ao Prefeito Municipal sobre a real
situação do pagamento das férias das professoras contratadas, que alegam não ter
recebido pagamento relativo às férias do ano de 2012. O Presidente Alex Batista
informou que recebeu informação da funcionaria Elizete por telefone na presença da
Professora Emilia, que o dito pagamento já foi realizado, tendo o plenário por tanto
aprovado envio de oficio ao executivo para poder sanar a duvida levantada. 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.

Alex Batista Coelho
Presidente

Sandra Mª S. C. Santos

Josué Arruda dos Santos

Sormanny Renê M. Leão

Giovanni Campos Coelho

Marcos Evangelista Filho

Altair de Almeida

Carlos Roberto de Pinho

Edcarlos Gomes da Silva

