Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 20 (vinte) 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, Sandra Maria Soares Coelho Santos,
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 a reunião
conforme item 1º da pauta distribuição do Projeto de Lei nº. 29/2013 “que autoriza a
doação ao Estado de Minas Gerais de imóvel do Município localizado em Bom Jesus da
Boa Vista” de autoria do Executivo Municipal. O Presidente Alex fez constar à presença
do Sr. Valdir Teixeira vereador, ex-vice prefeito, e prefeito por 90 (noventa) dias do
Município de Gonzaga. No 2º item da pauta, distribuição do Parecer Prévio do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais emitido sobre as Contas do Município de
Virginópolis relativas ao Exercício de 2011. No 3º item, palavra requerida pelo Assessor
Jurídico da Prefeitura Municipal Dr. Epifânio Sette de Abril Júnior. Assunto: relativos à
sua pasta no Executivo Municipal. O Assessor justificou a necessidade de urgência na
apreciação dos Projetos de Lei relativos à venda de veículos inservíveis e do Projeto de
doação de imóvel no Povoado do Bom Jesus da Boa Vista ao Estado. O Assessor solicitou
a presença de dois vereadores na Prefeitura Municipal no dia de amanhã as 13:00 horas,
para que possam acompanhar o processo de escolha e avaliação dos veículos a serem
alienados, no que foi atendido pela Casa com a concordância dos Vereadores Altair de
Almeida, Ed’Carlos Gomes da Silva, Carlos Roberto de Pinho e Sandra Maria Soares
Coelho Santos. O Vereador Giovanni questionou sobre a obra de reforma asfaltica da Rua
da Várzea, que na opinião da população esta de péssima qualidade. O Sr. Epifânio
explicou que se a empresa que esta realizando o serviço não cumprir o que esta
estabelecido, a Prefeitura não receberá o serviço e, portanto não pagando pelo mesmo. O
Vereador Altair de Almeida manifestou a confiança que após a conclusão de serviço se o
mesmo não estiver de acordo com o contratado a Prefeitura não pagará pelo mesmo. Ato
contínuo no 4º item, discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n°. 01 de
2013, “que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e dá outras
providencias” de autoria do Vereador Altair de Almeida. O autor da proposta justificou a
merecida concessão do título, relatando para os presentes à bela historia de vida do
homenageado Sr. Raimundo Hilário. Ato contínuo o Decreto Legislativo foi colocado em
votação seguindo o Regimento Interno sendo aprovado por unanimidade. No 5º item
discussão e votação do Parecer da CJLFFR contrário ao 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. Após a leitura do Parecer contrário pelo Presidente da
CJLFFR e após a explanação da assessoria jurídica da Câmara foi colocada em discussão e
votação sendo aprovado o Parecer pela rejeição em turno único. O Vereador Josué Arruda
fez constar à presença do Sr. Maicon, Engenheiro Elétrico responsável pela área de
iluminação pública da Prefeitura. Passando para o 6º item, a apreciação das indicações.
Indicação 116/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, solicitando do Poder
Executivo a urbanização da Rua da Caixa D’água no Povoado do Bom Jesus da Boa Vista,

dando prioridade à rede de água, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
117/2013 de autoria do Vereador Sormanny Leão, solicitando do Poder Executivo a
criação do Conselho Municipal do Idoso, tendo sido aprovada por todos os vereadores
presentes. Indicação 118/2013 de autoria do Vereador Sormanny Leão, solicitando do
Poder Executivo a iluminação da Rua localizada próxima a Rua Daniel Coelho, atrás da
Creche Municipal Mariinha Leite, sendo aprovada por unanimidade. Indicação 119/2013
de autoria do Vereador Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo o
cascalhamento da Via principal escolar do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido
aprovada por todos os vereadores. Indicação 120/2013 de autoria do Vereador Carlos
Roberto de Pinho, solicitando do Poder Executivo que molhe a Rua Marcial de Magalhães
Barbalho, dentre outras que necessitem como a Rua do Cristo diminuindo assim a poeira
no local, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 121/2013 de autoria do
Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo o conserto da rede de esgoto no
lote do ex-funcionário publico Sr. Tião Deraldo, próximo à casa do Sr. Luiz Cláudio
Almeida da Paixão em frente ao Salão Comunitário da Vila Santo Agostinho, tendo sido
aprovada por todos os Edis presentes. Indicação 122/2013 de autoria da Vereadora Sandra
Maria Santos, solicitando do Poder Executivo o conserto da rede de esgoto da Rua
Joaquim Pacheco perto da ponte da casa do Sr. Afonso, tendo sido aprovada por
unanimidade. Indicação 123/2013 de autoria da Vereadora Sandra Maria Santos,
solicitando do Poder Executivo a construção de rede de esgoto ou limpeza/esgotamento da
Rua A (Juca Campos) do Loteamento do Eduardo na Vila Santo Agostinho, tendo sido
aprovada por todos os vereadores. No 7º e ultimo item da pauta passou-se para o
momento livre. O Presidente Alex manifestou ao Plenário que pedirá ao Executivo,
respostas sobre as indicações proposta pelos Vereadores, sendo apoiado por todos. A
Vereadora Sandra Maria Santos parabenizou ao Executivo pelo cumprimento de sua
promessa de campanha que foi o início das confecções das carteiras de identidade pela
Policia Civil local, elogiou também as novas barracas da feira e as novas lixeiras, dentre
outras iniciativas do Executivo. O Vereador Carlos Roberto de Pinho externou a
preocupação quanto à execução de algumas indicações que são de pequena monta e não
são executadas. O Vereador Sormanny Leão apoiou a fala do Vereador Carlos Roberto,
mas elogiou algumas iniciativas da Prefeitura, questionou porem quanto à não devolução
para a Câmara dos Projetos de Lei sancionados pelo Prefeito para que sejam devidamente
conferidos e arquivados, usando da palavra o assessor jurídico da Prefeitura relatou que
essa questão estará sendo prontamente resolvida. O Vereador Giovanni Campos elogiou o
intercambio entre o executivo e o legislativo, mas cobrou o reajuste do funcionalismo
municipal, principalmente com relação ao professorado. O assessor se prontificou a trazer
dados com relação à situação salarial e a possibilidade legal de aumento ao professorado.
O Vereador Altair de Almeida mais uma vez externou a sua preocupação quanto à falta de
aumento salarial do funcionalismo publico. O Presidente Alex Batista colocou em votação
a sugestão do Vereador Giovanni com o apoio do Vereador Sormanny a convocação da
Secretária da Educação e a Assessoria Contábil da Prefeitura, para a prestarem
esclarecimentos quanto à questão da possibilidade de aumento salarial para o professorado,
para a próxima reunião do dia 10 de setembro, tendo sido aprovada. O Vereador Carlos
Roberto questionou quanto a falta de solução com relação à necessidade do quebra-mola
no desvio em frente ao Carro de Boi, e o Assessor relatou que o DER já foi oficiado por
duas vezes mas não tomou providencia, resposta que não satisfez aos vereadores, pois, na
mesma rodovia existem vários quebra-molas em outros Municípios. O Presidente Alex
Batista elogiou o Prefeito que tem mandando regularmente os empenhos da Prefeitura e

que esses empenhos estão sem irregularidades, elogiando as regularidades também dos
empenhos provenientes da Secretaria de Obras. 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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