Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 06 (seis) dias do mês de agosto 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, Sormanny Renê Magalhães Leão, Josué Arruda dos Santos, Altair de
Almeida, Marcos Evangelista Filho, Sandra Maria Soares Coelho Santos, Ed’Carlos
Gomes da Silva, Giovanni Campos Coelho e com ausência justificada do Vereador Carlos
Roberto de Pinho. Dando início a reunião conforme item 1º da pauta convocação do
Secretário de Saúde Sr. Boby Charles das Dores Leão. Assunto: prestar esclarecimento
sobre sua área principalmente sobre a possibilidade de criação de canil no Município. O
Vereador Marcos Evangelista manifestou ao Secretário de Saúde uma serie de fatos
ocorridos com a sua pessoa, em que o atendimento na área de saúde municipal foi
insatisfatório. O Secretário de saúde esclareceu ao Vereador que esta promovendo
melhorias para que isso não volte a ocorrer. O Presidente Alex Batista relatou ao
Secretário a queixa de alguns cidadãos com o atendimento de alguns funcionários da
secretaria e que repassaria ao Secretário o nome dessas pessoas particularmente. O
Vereador Giovanni questionou sobre a possibilidade de utilização de uma casa de apoio
aos pacientes em Belo Horizonte, qual o Secretário disse que o assunto ainda não foi
estudado. A Vereadora Sandra Maria questionou o Secretário quanto à criação do canil, em
resposta o Secretário disse que em parceria com a ONG local o assunto esta sendo
encaminhado. O Vereador Josué Arruda elogiou a atuação do Secretário em sua área. O
Presidente fez constar a presença do Ex- Assessor da Câmara o Sr. Bruno Tomaz Madeira.
No 2º item da pauta passou-se para apresentação das funcionárias Cristianne Maria de
Assumpção – Controladora Interna da Câmara Municipal e Sandra de Fátima Ribeiro –
Assessora Técnica do Controle Interno da Câmara. No 3º item palavra requerida pelo
Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal Sr. Epifânio Sette de Abril Júnior. Assunto:
Loteamentos no Município. O Assessor iniciou a sua fala esclarecendo que o loteamento
que esta sendo realizado pela Planejar ao lado da Rua da Várzea, foi aprovado por Decreto
e não por Lei Ordinária de acordo com a Lei Municipal de uso e ocupação do solo de
2012, que confere ao Prefeito poder de aprovar loteamentos através de Decreto. O
Presidente Alex questionou ao Sr. Epifânio sobre resposta quanto a um oficio
encaminhado a Prefeitura com relação a uma denuncia de irregularidade em um
loteamento no Trevo, de propriedade do Vereador Giovanni Campos, que também
denunciou outras irregularidades em outros loteamentos. O mesmo informou que até o
momento não sabia deste oficio, mas que a situação será estudada e que trará a resposta
quanto à resolução deste e de outros problemas nos loteamentos existentes. Ato contínuo
no 4º item palavra requerida pela Empresa Planejar. Assunto: Loteamentos no Município.
As funcionárias da Empresa Planejar Elinete e Tainá esclareceram aos Vereadores duvidas
quanto ao loteamento que esta sendo realizado próximo a Rua da Várzea. O Presidente da
Câmara fez constar à presença do Ex-Vereador Sr. Eduardo Parmênio. No 5º item palavra
requerida pela cidadã Maria das Graças dos Reis. Assunto: Queixa sobre licitação. A
cidadã relatou que não consegue participar das licitações municipais, que empresas de fora

ficam sabendo das licitações e as daqui só na ultima hora, que ela gera empregos e que se
sente prejudicada, quer saber por tanto como foi feita à licitação em questão. A Vereadora
Sandra esclareceu para a cidadã algumas duvidas e relatou que vai pedir a Prefeitura que
coloque os editais de licitação no mural da Câmara também, para que os vereadores
possam informar aos interessados com antecedência. O Presidente, de posse de
informações e documentos que obteve na Prefeitura esclareceu para a Sra. Maria das
Graças as duvidas que ela questionou. O Vereador Giovanni solicitou que constasse em ata
a sugestão do Assessor Dr. Epifânio, em fazer uma reunião com os comerciantes de
Virginópolis para que seja esclarecido pela assessoria jurídica da Prefeitura como é feito
uma licitação e quais documentos são necessários e sugeriu a Câmara Municipal que
cedesse o espaço. No 6º item distribuição do Projeto de Decreto Legislativo n°. 01 de
2013, “que dispõe sobre a concessão de titulo de cidadão honorário e dá outras
providencias” de autoria do Vereador Altair de Almeida. O Vereador Altair de Almeida
deu uma breve explanação sobre a justificativa do Projeto de Decreto. Passando para o
7º item distribuição do Projeto de Lei nº. 24/2013 que “dispõe sobre a criação do
Programa Municipal de Incentivo à Doação de Alimentos – Banco de alimentos de
Virginópolis/MG” de autoria do Executivo Municipal. No 8º item distribuição do Projeto
de Lei nº. 25/2013 “que altera o Anexo II da Lei Municipal 1.304/97, que dispõe sobre o
“Plano de cargos e salários dos Servidores Municipais de Virginópolis”, alterado pela Lei
nº. 1365/2001 e Lei 1.470/2009 e dá outras providencias” de autoria do Executivo
Municipal. Ato contínuo, no 9º item distribuição do Projeto de Lei nº. 26/2013 “que
dispõe sobre a criação do Canil Municipal de Virginópolis e dá outras providencias” de
autoria do Executivo Municipal. No 10º item distribuição do Projeto de Lei nº. 27/2013
“que altera o anexo único da Lei Municipal 1.489 de 12 de maio de 2010 e dá outras
providencias” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida no 11º item distribuição do
Projeto de Lei nº. 28/2013 “que altera o Art. 2º da Lei Municipal nº. 1.301 de 29 de
dezembro de 1997 e dá outras providencias” de autoria do Executivo Municipal. No 12º
item discussão e votação do Projeto de Lei nº. 22/2013 “que dispõe sobre alteração do Art.
4º da Lei Municipal nº. 1.531 de 14 de Dezembro de 2012” de autoria do Executivo
Municipal. Ato continuo passou para a 1ª discussão e votação do Projeto de Lei de nº.
22/2013, tendo sido aprovado por todos os Vereadores presentes. Após a declinação
regimental do interstício legal solicitada pela Vereadora Sandra Maria Santos e aprovado
pelo Plenário foi colocado em 2ª discussão e votação tendo sido aprovado por
unanimidade. Passando para o 13º item, a apreciação das indicações. Indicação
108/2013 de autoria do Vereador Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo a
reforma de um bueiro na Rua Sinhá Gininha aos arredores da casa de nº. 80 do Senhor
Waltinho, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 109/2013 de autoria do
Vereador Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo a concessão de transporte
para pacientes necessitados de Virginópolis, mesmo aqueles que não sejam pacientes do
SUS (Sistema Único de Saúde), tendo sido aprovada por todos os vereadores presentes.
Indicação 110/2013 de autoria dos Vereadores Sormanny Leão e Altair de Almeida,
reforçando solicitação já feita ao Poder Executivo, requerendo providencia urgente quanto
à ampliação do cemitério municipal, sendo aprovada por unanimidade. Indicação
111/2013 de autoria do Vereador Ed’Carlos Gomes, solicitando do Poder Executivo a
mudança de lugar do poste de concreto no Beco Rita Lino de Souza onde se encontra no
meio na rua atrapalhando o tráfego na mesma, tendo sido aprovada por todos os
vereadores. Indicação 112/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do
Poder Executivo o calçamento das Ruas 05, 06, 09 e Rua F do Bairro Vila Santo

Agostinho, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 113/2013 de autoria da
Vereadora Sandra Maria Santos, solicitando do Poder Executivo a abertura de uma Rua
entre as Ruas Joaquim Pacheco e José Leôncio Filho no Bairro Paquetá, tendo sido
aprovada por todos os Edis presentes. Indicação 114/2013 de autoria da Vereadora Sandra
Maria Santos, solicitando do Poder Executivo a distribuição ou veiculação de um boletim
informativo constando tudo o que a atual administração, fez durante esse 1º semestre e o
que esta sendo feito para melhor compreensão dos munícipes, tendo sido aprovada por
unanimidade. Indicação 115/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos, solicitando
do Poder Executivo a instalação de um radar ou quebra-molas em frente à Escola
Municipal do CAF, reforçando a indicação já feita pela Vereadora Sandra Maria, tendo
sido aprovada por todos os vereadores. No 14º e ultimo item da pauta passou-se para o
momento livre. O Vereador Josué Arruda comunicou o recebimento da medalha
Tiradentes, distinção dada aos Agentes Políticos do Estado de Minas Gerais eleitos os mais
atuantes, agradeceu e dedicou esta honraria a todos os seus amigos, eleitores, colegas
vereadores e funcionários da Câmara. O Vereador Giovanni Campos parabenizou o
Vereador Josué Arruda pela medalha recebida. O Vereador Giovanni Campos levantou a
questão do fornecimento de ônibus para todos os estudantes necessitados do Município e a
extensão das bolsas de estudos aos estudantes que já cursavam a faculdade anteriormente
ao Projeto de Lei aprovado em junho próximo passado. Após a participação dos populares,
do Assessor Jurídico da Prefeitura e dos demais Vereadores o assunto foi devidamente
encaminhado. A Vereadora Sandra Maria comunicou a participação no encontro das
vereadoras do PDT a nível nacional. O Vereador Giovanni Campos elogiou a atitude do
Prefeito de ratear a sobra do FUNDEB com os Professores municipais, mas questionou a
ausência da correção salarial dos funcionários públicos municipais deste ano. O Vereador
Altair de Almeida comunicou que o Prefeito Municipal deverá conceder esse aumento
ainda este ano. O Presidente Alex elogiou a maneira como o Prefeito esta conduzindo a
administração municipal, principalmente na questão financeira. 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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