Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 10 (dez) dias do mês de setembro 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. 31/2013 “que dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providencias” de autoria do
Executivo Municipal. No 2º item da pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 32/2013
“que estima a receita e fixa a Despesa do Município de Virginópolis/MG, para o exercício
de 2014 e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. No 3º item,
Distribuição do Projeto de Lei nº. 33/2013 “que denomina logradouro público no
Município de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador
Sormanny Leão. Ato contínuo no 4º item, distribuição do Projeto de Lei nº. 34/2013 “que
denomina logradouro público no Município de Virginópolis/MG e dá outras providências”
de autoria do Vereador Sormanny Leão. No 5º item distribuição do Projeto de Lei nº.
35/2013 “que denomina logradouro público no Município de Virginópolis/MG e dá outras
providências” de autoria do Vereador Sormanny Leão. Em seguida passou-se para o 6º
item distribuição do Projeto de Lei nº. 36/2013 “que denomina logradouro público no
Município de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador
Sormanny Leão. No 7º item a convocação do Contador Municipal Sr. Leandro Lima.
Assunto: Possibilidades de aumento salarial dos professores municipais e sobre assuntos
referentes à sua pasta na Prefeitura Municipal. O convocado deu uma serie de explicações
sobre os limites legais de gastos com pagamento de pessoal tanto no setor da educação
quanto no funcionalismo publico em geral. O Presidente Alex ressaltou a diferença de
prestação de contas da atual administração que é completa, detalhada e atual, contra a da
antiga administração que era falha e demorava mais de 06 (seis) meses para ser
apresentada e mesmo assim depois de muito solicitar. O Vereador Giovanni, questionou
sobre o percentual adotado pela Prefeitura para o aumento de salário, que o adequado
segundo pesquisa efetuada pelo Vereador seria de 9,02% segundo o INPC, se este seria
adequado e se poderia ser retroativo. O Sr. Leandro informou que o índice estava
adequado com a inflação apurada e quanto à retroatividade ficaria inviável para o
Município. O Vereador Sormanny questionou quanto ao repasse do FUNDEB e sobre o
percentual aplicado no pagamento de professores. O Senhor Contador afirmou que o
percentual esta próximo do limite legal. O Sr. Leandro respondendo ao Vereador Giovanni
informou que a Prefeitura tem aproximadamente em caixa no mês de setembro R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). O Vereador Altair de Almeida apesar de considerar o
aumento proposto pelo Prefeito pequeno e tardio, elogiou-o porquê sabe da situação difícil
do Município e relatou que a administradora passada no seu primeiro ano nem deu
aumento. A Vereadora Sandra Maria relatando conversa que teve com o advogado Dr.
Bruno, disse que o mesmo lhe afirmou que nenhuma Prefeitura da Comarca deu aumento
salarial este ano. O Vereador Giovanni fez constar em ata a solicitação que faz a Prefeitura

da requisição de toda a documentação das licitações do carnaval, de confecções de roupas
e de compra de pneus do inicio do ano. No 8º item a convocação da Secretaria da
Educação Sra. Urlécia Maria Magalhães Leite Souza. Assunto: Possibilidades de aumento
salarial dos professores municipais e sobre assuntos referentes à sua pasta na Prefeitura
Municipal. A Secretaria informou a todos os vereadores na ocasião que a secretaria possui
um site na internet onde todos podem obter informações da pasta. O Vereador Giovanni
questionou a Secretaria se a empresa que ganhou a licitação de confecções de uniformes, já
entregou alguma remessa, a mesma respondeu que apenas os uniformes dos programas
foram entregues. Questionou ainda sobre como estão as escolas do Município,
respondendo ao Vereador a Secretaria informou que existem projetos de reformas de
algumas escolas. Ato contínuo no 9º item a distribuição do Projeto de Lei nº. 30/2013
“que atualiza os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Virginópolis e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Convidado o Assessor Jurídico da
Prefeitura Dr. Bruno, deu algumas explicações sobre o índice de aumento proposto pela
Prefeitura, informando que a intenção do Prefeito é de sempre dar o maior índice salarial
possível. Relatou ainda, a dificuldade e a falta de aumento salarial das Prefeituras dos
Municípios vizinhos. Informou aos Vereadores as condições em que foi adquirido o lote
situado em frente ao destacamento policial, que em sua opinião foi extremamente
vantajoso para a Prefeitura. Distribuído o Projeto para as Comissões JLFFR e AOPSUHIC,
o Presidente Alex determinou suspensão da Sessão por intervalo de 15 minutos para que as
citadas comissões formulassem seus Pareceres. Em seguida, foram lidos os pareceres
favoráveis das Comissões acima citadas tendo sido então, colocado o Projeto de Lei de nº.
30/2013 em 1ª discussão e votação. Após a manifestação de vários Vereadores quanto à
necessidade de um reajuste maior para repor a inflação do ano de 2012, foi aprovado em 1º
turno por unanimidade. Foi proposto pela Vereadora Sandra Maria e aprovada pelo
Plenário, a supressão do interstício legal regimental, tendo sido o Projeto de Lei colocado
em 2ª discussão e votação e aprovado por unanimidade. No 10º item discussão e votação
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. Em seguida, foi feita leitura dos pareceres favoráveis das Comissões
ECCSMA e JLFFR, logo após foi colocado o Projeto de Lei de nº. 24/2013 em 1ª
discussão e votação, tendo sido aprovado em 1º turno por unanimidade. Foi proposto pelo
Vereador Sormanny Leão e aprovada pelo Plenário, a supressão do interstício legal
regimental, o Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e votação, tendo sido aprovado
por unanimidade. Em seguida no 11º item discussão e votação do Projeto de Lei nº.
25/2013 “que dispõe sobre o “Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos
Municipais de Virginópolis”, alterado pela Lei nº. 1.365/2001 e Lei 1.470/2009 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Após leitura dos pareceres favoráveis
das Comissões AOPSUHIC e JLFFR, foi colocado o Projeto de Lei de nº. 25/2013 em 1ª
discussão e votação, tendo sido aprovado em 1º turno por unanimidade. Foi proposto pelo
Vereador Sormanny Leão e aprovada pelo Plenário, a supressão do interstício legal
regimental, o Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e votação, tendo sido aprovado
por unanimidade. No 12º item discussão e votação do Projeto de Lei nº. 27/2013 “que
altera o anexo único da Lei Municipal nº. 1.489 de 12 de maio de 2010 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida foi feita leitura dos
pareceres favoráveis das Comissões AOPSUHIC e JLFFR, logo após foi colocado o
Projeto de Lei de nº. 27/2013 em 1ª discussão e votação, tendo sido aprovado em 1º turno
por unanimidade. Foi proposto pelo Vereador Sormanny Leão e aprovada pelo Plenário, a

supressão do interstício legal regimental, o Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. No 13º item discussão e votação do
Projeto de Lei nº. 28/2013 “que altera o Artigo 2º da Lei Municipal nº. 1.301 de 29 de
dezembro de 1997 e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Após
leitura dos pareceres favoráveis das Comissões AOPSUHIC e JLFFR, foi colocado o
Projeto de Lei de nº. 28/2013 em 1ª discussão e votação, tendo sido aprovado em 1º turno
por unanimidade. Proposto pelo Vereador Sormanny Leão e aprovada pelo Plenário, a
supressão do interstício legal regimental, o Projeto de Lei foi colocado em 2ª discussão e
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Passando para o 14º item, a apreciação
das indicações. Indicação 124/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do
Poder Executivo a continuação do patrolamento nas estradas do Município, tendo sido
aprovada por unanimidade. Indicação 125/2013 de autoria do Vereador Carlos Roberto,
solicitando do Poder Executivo a reforma dos calçamentos das Ruas Trajano Magalhães
Barbalho, Nossa Senhora de Fátima, Adson Costa Serra e outras que necessitarem, tendo
sido aprovada por todos os vereadores presentes. Indicação 126/2013 de autoria do
Vereador Ed’Carlos Gomes, solicitando do Poder Executivo a reforma da quadra da Vila
Santo Agostinho, com emenda do Vereador Altair de Almeida, solicitando a reforma da
quadra da área de camping e também o conserto do bebedouro, sendo aprovada por
unanimidade com emenda. Indicação 127/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos,
solicitando do Poder Executivo a contratação de um Médico Psiquiatra para atender o
Município, tendo sido aprovada por todos os vereadores. No 15º e ultimo item da pauta
passou-se para o momento livre. O Vereador Giovanni Campos solicitou a secretária
Raquel uma pesquisa no livro de atas da Câmara, para saber se o Plenário da Casa foi
denominado de Vereador Amilar da Cunha Menezes. Solicitou ainda providencias a
Prefeitura a melhoria da iluminação publica na Vila Santo Agostinho e nas praças
municipais. 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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