ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro 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 , Josué Arruda dos Santos, Maria Ângela Coelho de
Magalhães, Wesley Mauricio de Souza e com ausência dos Vereadores Giovanni
Campos Coelho e Eduardo Nunes Gonçalves. Aberta a Sessão conforme item 1º da
Pauta, discussão e votação do Projeto de Lei nº32/2017 que “Dispõe sobre a
regulamentação e concessão de diárias aos servidores municipais e dá outras
providências”. Em seguida o Presidente Alex Batista Coelho , relatou ao plenário que
o projeto de Lei nº32/2017 voltava ao plenário para discussão e votação após ter sido
devolvido pela vereadora Maria Ângela Coelho que havia pedido vista do
mesmo,informou mais que a vereadora Maria Ângela protocolou proposta de emenda
ao referido projeto de lei .A seguir o presidente propôs ao plenário a interrupção da
reunião para que a CJLFFR pudesse emitir parecer sobre as emendas proposta pela
vereadora.O plenário por unanimidade votou pela interrupção da reunião ,em seguida a
CJLFFR, se reuniu na secretária da casa para análise da legalidade das emendas.Em
seguida a CJLFFR apresentou ao plenário parecer favorável as emendas
propostas,logo após o presidente Alex Batista Coelho,colocou o projeto de lei
nº32/2017 em primeira discussão e votação, tendo sido o projeto de lei aprovado com
as emendas proposta pela vereadora Maria Ângela Coelho por 5 votos ,sendo vencido
o voto do vereador Josué Arruda .A seguir o vereador Ed’Carlos Gomes propôs ao
plenário que aprovou a supressão do interstício legal regimental e em seguida o
presidente Alex Batista ,colocou o projeto de lei e nº32/2017 em segunda discussão e
votação,tendo sido o mesmo novamente aprovado com as emendas da vereadora
Maria Ângela Coelho por 5 votos,sendo vencido o voto do vereador Josué Arruda.
No 2º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº37/2017 que “Dispõe sobre o
plano plurianual para o quadriênio 2018-2021” e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal. Logo após, o Assessor Doutor Valério procedeu à leitura do
Parecer da CJLFFR favorável ao Projeto de Lei nº37/2017 e em seguida o Presidente
Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº37/2017 em 1ª discussão e votação tendo sido
aprovado por unanimidade. Ato continuo o Vereador Ed’Carlos Gomes solicitou e o
Plenário aprovou, a supressão do interstício legal regimental e o Presidente Alex
Batista colocou o Projeto de Lei nº 37/2017 em 2ª discussão e votação tendo sido
novamente aprovado por todos os Vereadores presentes. Em seguida no 3º item,
discussão e votação do projeto de lei nº26/2017 que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Virginópolis/ MG para o exercício 2018 e dá outras
providências”. Logo após, o Assessor Doutor Higor procedeu à leitura do Parecer da
CJLFFR favorável ao Projeto de Lei nº26/2017, que no entanto propunha emendas ao
projeto de lei nº26/2017 que altera o índice proposto no inciso I do artigo 6º, de 20%,
para 5% e emenda supressiva ao inciso IV do mesmo artigo e em seguida o
Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº26/2017 em 1ª discussão e votação,
tendo sido o projeto de lei nº26/2017 aprovado com as emendas propostas pela
CJLFFR por 5 votos contra um voto do vereador Josué Arruda.A seguir o vereador
Ed’Carlos Gomes propôs ao plenário que aprovou a supressão do interstício legal
regimental e em seguida o presidente Alex Batista ,colocou o projeto de lei nº 26/2017
em segunda discussão e votação,tendo sido o mesmo novamente aprovado com as
emendas da CJLFFR por 5 votos,sendo vencido o voto do vereador Josué
Arruda.Antes de iniciar o 4º item da pauta , o vereador Giovanni Coelho se fez

presente no plenário da casa. No 4º item, passou- se para a apreciação das indicações
dos Vereadores. Indicação 082/2017 de autoria do Vereador Marcos Evangelista
Filho, solicitando ao Poder Executivo a reforma da ponte do Boa Vista, tendo sido
aprovada por todos os Vereadores presentes. Indicação 083/2017 de autoria do
Vereador Marcos Evangelista Filho, solicitando ao Poder Executivo á religação da
energia do posto de saúde do São Felipe e o abastecimento de água na sala de saúde do
córrego do Mexerico e Lavrinha, tendo sido aprovada por unanimidade. Foi sugerido
pelo Presidente Alex Batista o envio de ofício ao Secretário de Saúde de Virginópolis,
para que o mesmo preste informações sobre a situação das salas de saúde citadas,
tendo sido aprovado por 06 votos favoráveis e um contra do Vereador Giovanni
Campos. Indicação 084/2017 de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho,
solicitando ao Poder Executivo á confecção de um projeto, junto á secretária de
Cultura do Estado,para fins de conseguir recursos junto ao FEC, para aquisição de
instrumentos de banda de música, tendo em vista, que existe edital aberto para este
fim, tendo sido aprovado por unanimidade. Indicação 085/2017 de autoria da
Vereadora Maria Ângela Coelho, solicitando ao Poder Executivo o término do
calçamento da rua principal no Bairro Tanque, o que foi aprovado por unanimidade.
Ato contínuo no 5º e ultimo item, passou-se para o momento livre. O Vereador
Wesley Maurício de Souza requereu o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal
para disponibilizar funcionários homens para o serviço de capina da rua, bem como,
fornecer capas de chuva para os funcionários que fazem a coleta de lixo. A Vereadora
Maria Angela Coelho, requereu o envio de ofício para que a Prefeitura encaminhe a
esta Casa os processos seletivos de contratação de professores para o próximo ano, o
que foi aprovado pelo plenário, na oportunidade apresentou ofício enviado pela
Diretora Clinica do Hospital São José, Dra Eliana Perez que disse desconhecer a
possível contratação do Médico Elimarcius Lacerda Costa, para trabalhar naquele
hospital, a Vereadora Maria Angela Coelho demonstrou preocupação quanto a falta de
qualificação do referido profissional. O Vereador Criolo requereu moção de pesar aos
familiares da dona Lulu, pelo falecimento precoce de sua filha Janice, o que foi
aprovado pelo plenário na oportunidade se disse honrado pelo convite recebido das
estudantes do Boa Vista e parabenizou pela festa de formatura realizada. O Vereador
Edcarlos Gomes desejou um feliz natal e prospero ano novo a todos os
Virginópolitanos. O Vereador Giovanni Campos requereu envio de oficio ao executivo
solicitando documentação referente a quanto foi arrecadado pelo executivo nos
alugueis dos espaços para instalação das barracas no festival da jabuticaba, deste ano e
dos quatro últimos anos, o que foi aprovado pelo plenário, na oportunidade
cumprimentou o prefeito Boby pelo excelente festival da jabuticabal, parabenizou
também os organizadores do 1º Grande Encontro, senhor Claudio Passos e Senhorita
Paixão. O Vereador Josué Arruda agradeceu a Deus e a seus amigos que participam
dos mutirões, ao prefeito Boby e seus funcionários, também agradeceu aos ex
Vereadores Nego e Altair de Almeida. O Vereador Giovanni Campos desejou feliz
natal e prospero ano novo a todos virginopolitanos. O Vereador Criolo, apoiou a fala
do Vereador Giovanni Campos que tinha desejado a todos muita reflexão nas próximas
eleições. O Presidente Alex Batista propôs ao plenário que aprovou envio de ofício
desejando boas vindas ao Excelentíssimo senhor Juiz de Direito Dr. Vinícius que
chegou recentemente a Comarca. Na oportunidade também requereu envio de ofício e
aprovado pelo plenário cobrando o executivo em nome da comunidade do roncador o
mata-burro existente na localidade. O presidente comunicou a todos a convocação de
Reunião Extraordinária a se realizar no dia 15 de dezembro às 19 horas, com a pauta
constante de discussão e votação em segundo turno de emenda 01/2017 a Lei Orgânica

Municipal, bem como, discussão e votação da projeto de Lei 36/2017, de autoria do
Executivo Municipal e por ultimo discussão e votação projeto de Resolução 05/2017
de autoria da mesa diretora da Câmara. Por fim o presidente Alex Batista pediu a todos
os Vereadores cuidado ao apresentarem pessoas estranhas à Casa, no intuito de evitar
constrangimentos que ocorreram em recente episódio. Também comunicou a todos o
convite recebido pela Casa da Oficina Escola do Menor para evento que ocorrerá no
dia 14 de dezembro as 18 horas. O Verador Giovanni Campos aproveitou a
oportunidade para agradecer ao Tenente Felipe, toda sua equipe local, à policia Militar
de Governador Valadares e ao Senhor Carlos Coelho pela eficiente atuação ao capturar
o meliante que se passou por empresário na cidade. O Vereador Criolo requereu mais
uma vez ao prefeito Boby que solucione o problema do bueiro entupido no final da rua
Nossa Senhora de Fátima. O Vereador Josué Arruda agradeceu a Policia pelo trabalho
prestado na nossa região. 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 Genilza Rodrigues Leão.

