Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 08 (oito) dias do mês de outubro 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, Sandra Maria Soares Coelho Santos, Sormanny Renê Magalhães Leão,
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 Palavra requerida pelo cidadão Itamar Soares da Fonseca.
Assunto: Resposta a reclamação feita na reunião ordinária do dia 24 de setembro. O
cidadão informou que conseguiu para a Sra. Elaine permanecer com seu pai no hospital em
Belo Horizonte, fora do horário de visitas por cerca de 01 (uma) hora, mesmo tendo sido
autorizado por apenas 10 (dez) minutos, e que também não foi solicitado ao mesmo que
parasse na estrada para atender qualquer necessidade, portanto a mesma foi injusta nas
suas colocações. Os Vereadores Altair de Almeida, Carlos Roberto, Ed’Carlos Gomes e
Sandra Maria Santos, reconheceram a conduta profissional e prestativa do funcionário na
sua atividade de motorista da saúde. O Vereador Marcos Evangelista disse que apesar de
não ter sido eleito para transportar doentes, o faz porque não nega favor a ninguém e
porque a Prefeitura não tem carro suficiente para atender a todos os necessitados
principalmente aos que não estão agendados pela Secretaria de Saúde, relatou também que
a cerca de 15 (quinze) dias atrás solicitou da secretaria de saúde um motorista para dirigir
o seu carro para levar um paciente com problemas sérios de saúde, porque o Vereador não
sabia o endereço da clinica, o pedido foi negado e devido a isso ele não conseguiu chegar a
tempo na consulta e o referido cidadão perdeu a viagem e portanto continuou correndo
sério risco de vida. O Vereador Giovanni Campos fez constar à presença do ilustre
Professor Sr. Sebastião Perpetuo Leite, sobrinho da saudosa Dona Mariinha Leite
fundadora da Creche Municipal, ex-diretor da CNEC, o Vereador se solidarizou com o
funcionário Grego e propôs que oportunamente fosse discutida a forma de divulgação das
denuncias feitas pelos cidadãos. O Presidente Alex garantiu ao cidadão que a sua versão
dos fatos terá a mesma publicidade que a denúncia da cidadã. No 2º item da pauta,
Palavra requerida pela Senhora Meire Silva Coordenadora da Unimed Governador
Valadares/Guanhães. Assunto: Plano de saúde para os servidores públicos municipais.
Usando a palavra o Vereador Giovanni Campos autor do convite aos funcionários da
UNIMED, externou ao Plenário a necessidade de adiar a fala dos mesmos devido ao fato
de não estarem devidamente informados a cerca do Estatuto do Funcionalismo Público
Municipal, não podendo por tanto fornecer maiores detalhes aos Vereadores da proposta
de um plano de saúde que satisfaça essa importante necessidade do funcionalismo público.
No 3º item da pauta, Distribuição do Projeto de Lei nº. 37/2013 “que denomina
logradouro público no Município de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria
do Vereador Sormanny Leão. No 4º item, Distribuição do Projeto de Lei nº. 38/2013 “que
denomina logradouro público no Município de Virginópolis/MG e dá outras providências”
de autoria do Vereador Sormanny Leão. Passando para o 5º item, a apreciação das
indicações. Indicação 129/2013 de autoria do Vereador Marcos Evangelista,
solicitando do Poder Executivo a retirada de entulhos das ruas do Povoado do Bom Jesus

da Boa Vista e que junto a CEMIG peça a melhoria da energia de todo o nosso Município
em especial do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido aprovada por
unanimidade. Indicação 131/2013 de autoria da Vereadora Sandra Maria Santos,
solicitando do Poder Executivo a aquisição de parques infantis para o Município e em
especial para a Vila Santo Agostinho, Paquetá, Camping, Bom Jesus da Boa Vista e Rua
da Várzea, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 132/2013 de autoria do
Vereador Sormanny Leão, solicitando do Poder Executivo providências quanto ao
processo de licitação para colocar em funcionamento o bar/lanchonete da rodoviária,
aprovada por todos os Edis presentes. Indicação 133/2013 de autoria do Vereador
Giovanni Campos, solicitando do Poder Executivo a troca do telhado do Prédio do
Almoxarifado por telhas coloniais ou a colocação de laje, tendo sido aprovada por maioria
dos votos. No 6º e ultimo item da pauta passou-se para o momento livre. O Presidente
Alex Batista fez questão de elogiar o Prefeito Municipal e principalmente o pessoal da
limpeza das ruas. Foi lido o convite ao Presidente e demais Vereadores, feito pelo Curso
Superior de Tecnologia do ISEED/FAVED para participar de evento na Instituição de
Ensino. Foi divulgado o Edital de nº. 01/2013 “que dispõe sobre o processo eleitoral para
cargo de Conselheiro Tutelar Suplente do Município de Virginópolis”. O Vereador Josué
Arruda aproveitou a oportunidade para agradecer a população pelo apoio e pela crença no
seu trabalho. O Vereador Carlos Roberto agradeceu ao Secretário de Obras por ter
atendido o seu pedido de reforma da rua em frente a Câmara. A Vereadora Sandra Santos
elogiou a divulgação das ações da Administração Municipal através da revista distribuída
durante o festival da jabuticaba. O Vereador Sormanny Leão também elogiou o
atendimento de várias reivindicações feitas. O Vereador Marcos Evangelista elogiou a
cidadã Dona Mariinha esposa do Crioulo pela atenção dedicada as funcionárias que
trabalham na limpeza urbana e demais pessoas que a visita e criticou o modo como o
encarregado da limpeza trata as já citadas funcionárias. O Vereador Giovanni Campos
endossou as palavras do Vereador Marcos Evangelista quanto a pessoa da Sra. Dona
Mariinha e informou que as prestações de contas da Prefeitura e da Câmara que foram
solicitadas pelo mesmo estão sendo fornecidas adequadamente, mas que ainda não teve
acesso aos processos licitatórios anteriormente pedidos e aproveitando solicitou o processo
licitatório do festival da jabuticaba. O Presidente Alex respondeu dizendo que já foi
oficiado a prefeitura e que esta aguardando o prazo regimental para se necessário tomar as
devidas providencias. A Vereadora Sandra Santos informou ao Vereador Giovanni que o
funcionário responsável na Prefeitura pelos processos licitatórios esta doente o que esta
dificultando, portanto o trabalho nesta área no Executivo Municipal. 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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