Clique aqui! Acesse a Ata Assinada Por Todos os Vereadores

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 12 (doze) dias do mês de novembro 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, Josué Arruda dos Santos, Altair de
Almeida, Carlos Roberto de Pinho, Ed’Carlos Gomes da Silva, Marcos Evangelista Filho,
Giovanni Campos Coelho e com ausência justificada do Vereador Sormanny Renê
Magalhães Leão. Dando início à reunião conforme item 1º distribuição do Projeto de Lei
nº. 39/2013 “que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo Tributário aos bens
tombados e/ou inventariados pelo Município de Virginópolis/MG” de autoria do Executivo
Municipal. No 2º item da pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 40/2013 “que dispõe
sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Virginópolis/MG e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida no 3º item distribuição do
Projeto de Lei nº. 41/2013 “que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e
dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. No 4º item distribuição do
Projeto de Lei nº. 42/2013 “que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a instalação
no Município de Virginópolis/MG de estruturas de suporte das estações rádio base e
equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de
Telecomunicações, nos Termos da Legislação Federal Vigente” de autoria do Executivo
Municipal. Ato contínuo no 5º item distribuição do Projeto de Resolução nº. 04/2013
“que denomina “Plenário Alexandrino Batista Coelho” como nome do Plenário da Câmara
Municipal de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador
Presidente Alex Batista Coelho. Passando para o 6º item distribuição do Projeto de
Resolução nº. 05/2013 “que denomina “Plenário Jayme Rodrigues Coelho” como nome do
Plenário da Câmara Municipal de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do
Vereador Giovanni Campo Coelho. No 7º item 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 2004. No 8º item palavra requerida pela Vigilante
Sanitária Sra. Maria Salomé Pereira Rocha. Assunto: Descentralização da Vigilância
Sanitária. A funcionária prestou um completo esclarecimento sobre as atividades da sua
área. Os Vereadores Altair de Almeida, Sandra Maria Santos e Giovanni Campos
elogiaram o trabalho das Vigilantes sanitárias no Município. O Vereador Carlos Roberto
aproveitou a presença da funcionaria para alertar que os alimentos da merenda escolar do
Município podem estar sendo contaminados pela rede de esgoto do local em que se
encontram, que não foi apropriadamente construído. Em seguida no 9º item convocação
do Secretário Municipal de Obras Sr. Wander de Almeida. Assunto: Prestar
esclarecimentos quanto à demolição parcial da farmácia popular que esta sendo construída.
O Secretário Wander informou que as seguintes obras recém construídas na administração
passada tais como Sede do CRAS, Terminal Rodoviário, Biblioteca Municipal e Rede de
Esgoto do Tanque tiveram que apesar de novas serem reformadas com recurso público
municipal porque a Administração passada as receberam sem fiscalizá-las. O Secretário
esclareceu que a demolição da farmácia popular que foi alvo de denuncia se deu porque a

administração atual fiscaliza as obras que estão sendo realizadas pelas construtoras e
detectando erro na execução cobra e obriga o conserto. Foi o que aconteceu não deixando
passar o erro e assumindo no futuro o prejuízo. Os Vereadores Altair de Almeida e
Giovanni Campos elogiaram o trabalho e responsabilidade do Secretário com sua pasta. O
Secretário informou ao Vereador Giovanni que o lote que a Prefeitura já possuía não foi
utilizado para a construção da Farmácia Popular porque não comportava a obra. O 10º
item dispunha da convocação do Engenheiro Sr. Alexsandro Alves Costa, responsável pela
Obra da Farmácia Popular. Assunto: Prestar esclarecimentos quanto à demolição parcial da
farmácia popular que esta sendo construída. O Engenheiro respondeu a diversas perguntas
formuladas pelo Vereador Giovanni e informou que a obra foi parcialmente demolida por
que houve um erro técnico de responsabilidade da sua empresa, erro esse descoberto pelo
Secretário de Obras Sr. Wander. Informou mais que o prejuízo financeiro esta sendo
assumido pela empresa. Na oportunidade o Vereador Giovanni pediu ao Presidente que
solicitasse da Prefeitura o Processo Licitatório do recapeamento da Rua da Várzea e da
Farmácia Popular. O Presidente Alex Batista fez questão de elogiar o Secretário de Obras e
o Engenheiro responsável, ressaltando a enorme diferença da administração atual com
relação a anterior no que se refere à seriedade com o dinheiro público. O Presidente Alex
Batista na oportunidade disponibilizou ao Vereador Giovanni os processos licitatórios
requeridos pelo mesmo, com relação ao Festival da Jabuticaba, compra de pneus,
confecção de uniformes e do carnaval, informou ainda que conforme oficio apresentado ao
Plenário os Processos Licitatórios foram disponibilizados dentro do prazo legal e fez
questão de ressaltar o Presidente a diferença entre essa Administração e a anterior com
relação a prestação de contas ao Legislativo. O Vereador Giovanni concordou, mas disse
que gostaria que fosse atendido com mais presteza. Em seguida no 11º item a convocação
do Secretário Municipal de Saúde Sr. Boby Charles das Dores Leão. Assunto: Prestar
esclarecimentos quanto à demolição parcial da farmácia popular que esta sendo construída.
O Assessor Jurídico da Prefeitura Dr. Epifânio, justificou a ausência do Secretário de
Saúde devido a seus dois filhos estarem enfermos e que providenciará a documentação
comprobatória do fato. O Vereador Giovanni Campos fez constar à presença do Dr. José
Fabiano, representando o Hospital São José e a Ex-vereadora Sra. Irene Soares. Ato
contínuo no 12º item a convocação do Assessor Contábil Sr. Leandro Lima. Assunto:
Prestar esclarecimentos sobre a prestação de contas referente à realização de eventos na
área de Camping. O Senhor Assessor pediu ao Plenário que fosse substituído pelo
Assessor Jurídico da Prefeitura Dr. Epifânio, pois este seria mais adequado para prestar os
devidos esclarecimentos. No que foi atendido pela Casa. Após explanação do Vereador
Giovanni a cerca da situação financeira do Hospital São José e da situação jurídico
imobiliária da área de Camping. Questionou ao Assessor sobre a destinação dos lucros
provenientes do arrendamento da citada área. O Assessor esclareceu que a situação jurídica
do imóvel é indefinida porque o imóvel há anos é administrado e mantido pela Prefeitura,
mas não pertence ao mesmo, o que gera uma situação esdrúxula, e que só será solucionada
quando todos os interessados sentarem e resolverem o assunto esclareceu ainda que a
Prefeitura esta a disposição para resolver definitivamente a questão. Após proposição do
Vereador Giovanni Campos o Presidente Alex colocou ao Plenário que aprovou a
concessão da palavra ao Dr. José Fabiano para que esclarecesse aos Vereadores a situação
da área de camping. O cidadão esclareceu que a área foi adquirida com recursos do
Festival da Jabuticaba, que era promovido pelas Entidades locais, sendo registrado apenas
a escritura pública de compra e venda em nome do Hospital, porque era das Entidades a
mais adequada legalmente, na ocasião. Informou que por omissão de todos, essa situação

nunca foi regularizada, para maiores informações leu em público a escritura do imóvel. O
Presidente Alex e os Vereadores Giovanni Campos e Sandra Maria Santos agradeceram
em nome de todos a presença e o esclarecimento prestado. O Assessor Jurídico da
Prefeitura Dr. Epifânio fez questão de prestar homenagem pública ao homem público Dr.
José Fabiano pelo seu profissionalismo e história dedicada a Comunidade, no que foi
apoiado por todos com uma sonora salva de palmas. No 13º item da pauta, a apreciação
das indicações. Indicação 140/2013 de autoria do Vereador Ed’Carlos Gomes,
solicitando do Poder Executivo a construção de um muro ao redor do Posto de Saúde da
Vila Santo Agostinho, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação 141/2013 de
autoria dos Vereadores Altair de Almeida e Carlos Roberto, solicitando do Poder
Executivo a construção de uma passarela ao lado da ponte próxima ao Hospital São José e
construção de um passeio ou passarela perto da Escola Municipal Enoe Maria de Oliveira,
dando assim mais segurança aos pedestres, tendo sido aprovada por unanimidade.
Indicação 142/2013 de autoria do Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder
Executivo a canalização dos ribeirões de esgoto de Virginópolis, principalmente a
canalização do ribeirão do Bairro Paquetá, tendo sido aprovada por todos os presentes. No
14º e último item da pauta passou-se para o momento livre. A Vereadora Sandra fez
questão de levantar o problema sério da cachorrada abandonada na rua no que foi apoiado
pelo Vereador Giovanni Campos. O Vereador Josué Arruda elogiou honestidade e atuação
do Secretário de Obras Sr. Wander. O Presidente Alex Batista propôs ao Plenário que
aprovou o envio de oficio ao Prefeito Municipal para que responda quanto a providencias
tomadas a cerca das irregularidades e prejuízos financeiros provocados ao Município pelas
obras executadas pela Administração passada denunciada pelo atual Secretário 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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