ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2017, as 19:00 horas, em nome de DEUS,
foi declarada aberta a Sessão, com número regimental, presentes os seguintes vereadores: Alex
Batista Coelho, Marcos Evangelista Filho, Ed’Carlos Gomes da Silva, Laudicéo José de
Oliveira, Giovanni Campos Coelho, Josué Arruda dos Santos, Maria Ângela Coelho de
Magalhães, Wesley Mauricio de Souza e com ausência do Vereador Eduardo Nunes
Gonçalves. Aberta a Sessão, o Vereador Criólo solicitou ao Presidente Alex que fosse feito
um minuto de silencio em homenagem as vitimas da tragédia acontecida na segunda-feira dia
20 de novembro com munícipes que seguiam a Belo Horizonte para acompanhamento médico
e na oportunidade o Presidente Alex propôs ao Plenário envio de moção de pesar aos
familiares que sofreram estas dolorosas perdas. Conforme item 1º da Pauta, pedido de
palavra da Cidadã Senhora Terezinha Costa Pereira. Assunto: Agradecimentos. Em seguida o
Presidente Alex Batista constatando o não comparecimento da mesma e prosseguiu com a
pauta. No 2º item, distribuição do Projeto de Lei nº 34/2017 que “Dispõe sobre os benefícios
eventuais da Política de Assistência Social no Município de Virginópolis e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida o Presidente Alex Batista
encaminhou o presente Projeto de Lei a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela
Coelho. Em seguida no 3º item, distribuição do Projeto de Lei nº 35/2017que “Declara de
Utilidade Pública Municipal a Associação Comunitária do Grupo de Mulheres e Agricultores
da Comunidade dos Cândidos e dá outras providências” de autoria do Vereador Giovanni
Campos Coelho. Logo após, o Presidente Alex Batista encaminhou o presente Projeto de Lei a
Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. No 4º item, distribuição do Projeto de
Lei nº 36/2017que “Altera dispositivos do Projeto de Lei que dispõe sobre a elaboração da Lei
Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências” de autoria
do Executivo Municipal. Ato contínuo, o Presidente Alex Batista encaminhou o Projeto de Lei
supracitado a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. Logo após no 5º item,
distribuição do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 030/2017 que “Acrescenta os parágrafos 1, 2,
3 e 4 ao Artigo 15 Inciso VI ao Artigo 50 da Lei Municipal nº 1.387/2002 “Lei de uso e
ocupação do solo”, criando a obrigação de arborização nos passeios dos loteamentos da Cidade
de Virginópolis e dá outras providências” de autoria do Vereador Wesley Maurício de Souza.
Em seguida o Presidente Alex Batista constituiu Comissão Especial para estudo do Veto com
os seguintes Vereadores: Maria Ângela Coelho, Criólo e Josué Arruda e em seguida distribuiu
o Projeto a Comissão Especial formada. No 6º item, convite ao Senhor Giovane Coelho
Cunha. Assunto: Prestar esclarecimento sobre a licitação que a empresa foi vencedora para
fornecimento de material de construção. Em seguida o Presidente Alex Batista constatou a
ausência do convidado. Por ter sido o autor do convite, manifestou não ter mais interesse em
proceder novo convite, tendo sido acompanhado pelos demais Vereadores dando assim
prosseguimento à pauta. Ato contínuo no 7º item, convite ao Senhor João Pereira de Sena.
Assunto: Prestar esclarecimento sobre a sonorização realizada na Cavalgada em comemoração
ao aniversário de Virginópolis deste ano. Da mesma maneira o Presidente Alex Batista
constatou a ausência do convidado. Por ter sido o autor do convite, manifestou não haver
necessidade de novo convite, tendo sido acompanhado pelos demais Vereadores dando assim
prosseguimento à pauta. No 8º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº 21/2017 que
“Institui o Código Sanitário de Virginópolis” de autoria do Poder Executivo Municipal. Logo
após, o Assessor Jurídico Doutor Higor procedeu a leitura do Parecer da CJLFFR e de todo o
teor do Projeto de Lei nº 21/2017. Em seguida a Vereadora Maria Ângela Coelho fez uso da
palavra para esclarecer aos demais, pontos que considera obscuro no Projeto, tendo informado
que um dos motivos seria a dificuldade de adaptação de diversas pessoas que seriam atingidas
pelo Projeto. Logo após, o Presidente Alex Batista colocou o Projeto nº 21/2017 em 1ª

discussão e votação, tendo sido rejeitado por 05 votos contrários e 02 favoráveis dos
Vereadores Josué Arruda e Giovanni Campos. Ato contínuo, o Vereador Ed’Carlos Gomes
solicitou e o Plenário aprovou a supressão do interstício legal regimental e em seguida o
Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº 21/2017 em 2ª discussão e votação tendo
sido novamente rejeitado por 05 votos contrários e 02 favoráveis. Em seguida no 9º item,
primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2017 que
“Altera a redação do Artigo 39 da Lei Orgânica Municipal de Virginópolis/MG e dá outras
providências” de autoria dos Vereadores Laudicéo José de Oliveira, Ed’Carlos Gomes da Silva
e Marcos Evangelista Filho. Logo após o Assessor Doutor Higor procedeu a leitura do Parecer
da CJLFFR como de todo o teor do Projeto acima citado. O Vereador Criólo defendeu seu
Projeto afirmando que a intenção é dar a oportunidade pra quem estiver ocupando o cargo,
poder continuar caso estiver exercendo com eficiência as funções inerentes ao Presidente. O
Vereador Giovanni Campos solicitou que constasse em ata a presença do Senhor Adailson que
é Empresário que esta investindo no nosso Município e na oportunidade solicitou vista no que
foi concedido pelo Presidente Alex Batista. O Vereador Wesley Souza também na
oportunidade solicitou vista do Projeto de Emenda e em seguida o Presidente Alex concedeu
vista coletiva a todos os Vereadores pelo prazo de 05 dias, ressaltando que por ser concedido
vista coletiva o Projeto de Emenda estará a disposição de todos os Vereadores, afirmando que
desta forma não concederá mais vista do mesmo. O 10º e último item, passou-se para o
momento livre. A vereadora Maria Ângela Coelho se mostrou indignada com a situação da
secretaria de saúde em que os cidadãos não estão encontrando os remédios básicos na farmácia
popular, da mesma forma as condições dos exames médicos que estão com atrasos. Fez
referencia também a consultas realizadas por médicos generalistas podendo não atingir o
objetivo das consultas, disse que são questões que não podem ficar esquecidas, devendo ser
cobrado do Poder Executivo e na oportunidade solicitou ao Presidente Alex Batista a
convocação do Secretário de Saúde Senhor Sormanny para a próxima reunião do dia 05 de
dezembro para prestar esclarecimentos sobre a sua pasta, no que foi aprovado por
unanimidade, com solicitação do Presidente Alex Batista que envie a esta Casa controle de
bordo dos motoristas da saúde. O Vereador Giovanni Campos usou da palavra para se
solidarizar com os familiares das vitimas do acidente acontecido com o veiculo que
transportava pacientes para a Cidade de Belo Horizonte. O Vereador Ed’Carlos Gomes tomou
a palavra para manifestar o profundo sentimento que acometeu todos os cidadãos
Virginopolitanos com as mortes ocorridas no acidente de segunda-feira passada e pediu que
todos orem pelas vítimas e todos seus familiares. A Vereadora Maria Ângela Coelho fez uso da
palavra para prestar solidariedade aos familiares do acidente e emocionada passou mensagem
aos familiares. O Vereador Wesley Souza dirigiu palavras confortantes aos familiares e vítimas
do acidente, disse que Deus irá dá muita força a todos e fez referencia à competência do
motorista que guiava a Van acidentada, sugerindo à Câmara a confecção de um projeto de Lei
que torne mais rigoroso a fiscalização e a punição em âmbito municipal aos proprietários de
animais soltos nas pistas e vias públicas. O Vereador Criólo parabenizou o Prefeito Municipal
Boby Leão pela limpeza do ribeirão do Paquetá, mas ressaltou que próximo à residência do
Senhor Mir não foi realizado, requerendo a continuação da limpeza. O vereador Marcos
Evangelista pediu a palavra para parabenizar o Prefeito Boby pelo trabalho de limpeza do
ribeirão do povoado de Bom Jesus de Boa Vista, tendo cobrado ao poder executivo a
instalação de rede de água tratada na Rua da caixa de água na localidade para atender a
população, requereu por fim, que se registre a presença da Senhora Conceição e Senhor Júlio e
família. O vereador Josué pediu a palavra para externar a sua solidariedade aos familiares das
vítimas do acidente, parabenizou também a Secretaria de Assistência Social, Saúde,
Agricultura e ao Prefeito Municipal pelo apoio aos familiares das vitimas, requereu por fim,
que seja estudada junto ao jurídico da casa a possibilidade de arrecadação de doações pela

Câmara Municipal para ajudar na construção da igreja da comunidade do céu aberto. O
Presidente Alex Batista fez uso da palavra cobrando a pedido da população de Boa Vista a
instalação de água tratada na rua da caixa d’água, conforme prometido pelo mesmo, requereu
do prefeito Municipal a pedido dos prestadores de serviço do transporte escolar para que sejam
acertados os valores que estão em abertos. 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.

