Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 22 (vinte e dois) 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 à
reunião o Presidente Alex sugeriu ao Plenário que após a oração do Pai Nosso como de
costume, após a abertura da sessão, que fosse feito também leitura de um trecho da bíblia
pelo Vereador Sormanny Leão, tendo sido a sugestão aprovada por todos. Em seguida
conforme item 1º da pauta, discussão e votação 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. Após a leitura do Parecer favorável da CJLFFR
pelo Vereador Altair de Almeida o Projeto foi colocado em 1ª discussão e votação tendo
sido aprovado por unanimidade. Em seguida foi solicitada pela Vereadora Sandra Maria
Santos o suprimento do interstício legal o qual foi aprovado pelo Plenário. Tendo em
seguida sido colocado o Projeto de Lei de nº. 37/2013 em 2ª discussão e votação, sendo
aprovado por todos. Em seguida foi sugerido pelos membros da Comissão, Altair de
Almeida, Ed’Carlos Gomes e Sandra Maria Santos que solicitasse ao Executivo
oportunamente que providencie um monumento em homenagem ao livro sagrado no local.
O Vereador Sormanny Leão justificou o Projeto de Lei nº. 37/2013 e informou que o
Prefeito Municipal já demonstrou interesse em construir o monumento no local. No 2º
item da pauta, discussão e votação 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. O autor do Projeto, o Vereador Sormanny Leão, relatou ao
Plenário que após ponderações com os membros da CJLFFR resolveu pedir a retirada do
Projeto em questão, devido à necessidade de homenagear o cidadão que daria nome ao
logradouro com um local mais adequado a memória do ilustre virginopolitano. O
Presidente Alex após consultar ao Plenário, acatou o pedido de retirada do Projeto de
pauta, ressalvando que o Projeto se encontrava adequadamente encaminhado, apenas a
oportunidade política foi revista pelo autor. No 3º item da pauta, a apreciação das
indicações. Indicação 134/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do
Poder Executivo a colocação de quebra-molas na Rua Padre Bento Ferreira, tendo sido
aprovada por unanimidade. Foi na oportunidade sugerido pelo Vereador Carlos Roberto,
que quando a Prefeitura construir os quebra-molas, que o faça de maneira que reduza a
velocidade dos veículos, mas sem estragá-los, principalmente não pegando nos canos de
descargas. Indicação 135/2013 de autoria do Vereador Altair de Almeida, solicitando
do Poder Executivo a reposição das lâmpadas que estão faltando no trevo da Rua da
Várzea, com emenda do Vereador Giovanni Campos, tendo sido aprovada por
unanimidade. Indicação 137/2013 de autoria do Vereador Giovanni Campos,
solicitando do Poder Executivo a regulamentação das horas extras trabalhadas, a
diferenciação das diárias para diferentes Municípios e o que exceder de 15 horas fora do
Município pagar 02 (duas) diárias para os motoristas em forma de Projeto de Lei, tendo

sido aprovada por maioria dos votos. Indicação 138/2013 de autoria do Vereador Carlos
Roberto, solicitando do Poder Executivo o calçamento do morro do São Bento e morro
dos Avelinos com as pedras que vão ser retiradas do calçamento do centro, com emenda
do Vereador Altair de Almeida, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
139/2013 de autoria dos Vereadores Sormanny Leão e Josué Arruda, solicitando do
Poder Executivo a abertura de uma estrada do terreno do Sr. Darcy na Comunidade do
Lajeado que dá acesso a estrada que vai para Gonzaga, tendo sido aprovada por todos os
vereadores presentes. No 4º e ultimo item da pauta passou-se para o momento livre. O
Presidente Alex elogiou os trabalhos do Prefeito e Secretario de Obras, na rede de esgoto
do bairro Paquetá, um serviço que há muitos anos aquela comunidade pedia. O Vereador
Altair de Almeida agradeceu ao Prefeito e ao Secretario de Obras a obra muito bem
realizada na Rua da Várzea perto do açougue do Lolô, obra essa que também há muitos
anos era cobrada da Prefeitura. O Vereador Josué Arruda agradeceu ao Presidente Alex a
lembrança de que foi ele o autor da indicação em questão e na oportunidade agradeceu aos
funcionários da Prefeitura pela resolução do problema. A Vereadora Sandra Maria Santos
agradeceu a presença da população no Plenário, principalmente as mulheres presentes e
elogiou na oportunidade a limpeza feita pela Prefeitura, dos cartões postais do Município.
O Vereador Altair de Almeida elogiou ao funcionário Rodrigo, a feitura da revista da
Prefeitura Municipal que apresentou a população às realizações feitas pelo Executivo neste
primeiro ano de trabalho. O Vereador Ed’Carlos Gomes elogiou o atendimento da
população feita pela Prefeitura na área da saúde. O Presidente Alex informou a todos que a
Prefeitura repassa mensalmente ao Hospital local, salvo engano o valor de R$ 37.000,00
(trinta e sete mil reais). O Vereador Giovanni Campos endossou a palavra de todos os
Vereadores quanto aos elogios a Administração Municipal e ao funcionário Rodrigo,
sugeriu ao Presidente da Câmara que colocasse em votação a convocação e convite dos
responsáveis pela obra da farmácia popular, secretario de obras e representante da empresa
construtora, para que respondessem por que a obra pública em questão foi parcialmente
demolida, sugeriu ainda que fosse colocada em votação a convocação do Contador da
Prefeitura para explicar aos Vereadores sobre se as festas que estão sendo realizadas no
Camping estão gerando lucro e se positivo, se este lucro poderia ser repartido com as
entidades fundadoras do Festival que seriam donas do terreno, e que na oportunidade fosse
esclarecida a situação documental do imóvel, todas as convocações e convite foram
aprovados pela maioria. O Vereador Sormanny Leão disse que apesar daquele local ter
sido adquirido pelas entidades há muitos anos a Prefeitura vem fazendo a manutenção e a
melhoria da propriedade. Os Vereadores Josué Arruda e Carlos Roberto, elogiaram os
trabalhos dos funcionários Rodrigo, Heliomar e Maycon. O Vereador Marcos Evangelista
justificou seu atraso alegando problemas particulares de saúde. O Vereador Marcos
Evangelista reclamou a falta de apoio do Prefeito, em relação aos problemas levantados
pelo mesmo, principalmente com relação às questões na área de saúde, aos funcionários e
principalmente a nomeação da agente de saúde, que atua na sua região de moradia porque
não foi consultado, disse que reclamou diretamente ao Secretário de Saúde que respondeu
que o responsável pela contratação é o Prefeito. O Vereador Giovanni disse que entende e
apóia a reclamação do nobre colega Vereador Marcos Evangelista. O Presidente propôs ao
Vereador Marcos uma reunião com o Prefeito, entre os três, para que possam resolver os
questionamentos levantados, que foi aceito pelo Vereador Marcos Evangelista. O Vereador
Giovanni Campos em nome da moradora da Vila Santo Agostinho Sra. Aparecida, pediu
que o Prefeito resolvesse o problema da enxurrada em frente a sua casa. O Presidente Alex
disse à cidadã que conversará com o Secretário de Obras e com o Prefeito para tentar

solucionar o problema levantado. 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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