ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril 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, Eduardo Nunes Gonçalves, Giovanni Campos Coelho, Josué Arruda dos Santos,
Maria Ângela Coelho de Magalhães e Wesley Mauricio de Souza. Dando início a reunião
conforme item 1º da Pauta, convite ao Engenheiro da Empresa GV Estrutura Metálicas.
Assunto: Esclarecimentos quanto à obra da Escola Municipal Delfim Moreira. Logo após o
Presidente Alex Batista esclareceu aos Edis e presentes que não foi possível fazer contato
com o mesmo para estar convidando-o a tempo da data desta reunião, mas que a secretaria
da Câmara continuará tentando entrar em contato com o engenheiro da Empresa GV
Estrutura e assim convidá-lo para comparecer a Casa. No 2º item, discussão e votação do
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 07/2017 que “Dispõe sobre a criação do Programa
Municipal de prevenção a gravidez precoce da Cidade de Virginópolis e dá outras
providências” de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães. Em seguida o
Assessor Valério Borges procedeu à leitura do Parecer da CJLFFR que concluiu pela
manutenção do Veto proveniente do Executivo. Ato contínuo o Presidente Alex Batista
colocou em votação o Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 07/2017 em escrutínio secreto
segundo o Regimento Interno desta Casa. Logo após, o Presidente Alex Batista junto com o
1º Secretário Vereador Ed’Carlos Gomes apuraram os votos, tendo sido o veto aprovado por
07 votos favoráveis e 02 contrários. Ato contínuo no 3º item, discussão e votação do Veto
Total ao Projeto de Lei nº 08/2017 que “Altera a redação do Art. 12 da Lei Municipal
1.460/2008, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras
providências” de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães. Logo após, o
Assessor Valério Borges procedeu à leitura do Parecer da CJLFFR que opinou pela
manutenção do veto proveniente do Executivo. Em seguida o Presidente Alex junto com o
1º Secretário Vereador Ed’Carlos Gomes apuraram os votos e o veto foi mantido por
unanimidade. Logo após no 4º item, distribuição do Projeto de Lei nº 14/2017 que “Dispõe
sobre a alteração de vagas no Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais de
Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal e votação do
pedido de Urgência Urgentíssima quanto à apreciação do Projeto supranumerado. Dando
prosseguimento, foi feita a leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 14/2017 e do seu
inteiro teor e em seguida o Presidente Alex Batista colocou em votação o pedido de
urgência urgentíssima quanto à tramitação do mesmo, tendo sido aprovado por
unanimidade. No 5º item, passou-se para a apreciação das indicações. Indicação 036/2017
de autoria do Vereador Wesley Souza, solicitando do Poder Executivo o retorno da
confecção da carteira de trabalho em Virginópolis, tendo sido aprovada por unanimidade.
Indicação 037/2017 de autoria do Vereador Dim do Trevo, solicitando do Poder Executivo
que coloque uma ambulância a disposição dos moradores da Comunidade do Bom Jesus da
Boa Vista, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. Indicação 038/2017 de
autoria do Vereador Giovanni Campos, solicitando do Poder Executivo o calçamento do
morro do São Bento, tendo sido aprovada por todos os Edis. Indicação 039/2017 de autoria
do Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo tapar os buracos das vias
públicas da localidade da Comunidade do Pinga Fogo, principalmente em frente ao campo
de futebol, tendo sido aprovada por unanimidade. Logo após no 6º item, leitura do Ofício
nº 245/2017 encaminhado pelo Executivo Municipal e explicação quanto ao tramite do
Projeto de Lei nº 13/2017 que “Atualiza vencimentos dos servidores públicos municipais de
Virginópolis e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Após a leitura do
oficio enviado pelo Prefeito Municipal alegando a não necessidade de reunião com a

CJLFFR, devido ao fato de já ter se reunido com uma comissão de vereadores e
funcionários e já ter debatido o tema, foi pedida a palavra a Vereadora Maria Ângela Coelho
dirigindo-se aos presentes alegou que o oficio a Casa não esclarece as duvidas acerca da
legalidade, constitucionalidade e razoabilidade, pois não apresenta as justificativas
necessárias quando se é proposto um projeto de lei, principalmente quando este projeto
deixa a margem parcela do funcionalismo. O Presidente Alex Batista adiantou aos presentes
que conversou com o Doutor Diego advogado da Prefeitura e que o mesmo de maneira
bastante educada e prestativa lhe assegurou que fornecerá a esta Casa as justificativas
necessárias para a analise do projeto em questão, pediu uma salva de palmas ao assessor
pela forma que o mesmo o recebeu na Prefeitura. A Vereadora Maria Ângela Coelho
garantiu que convocará reunião da CJLFFR imediatamente após receber as justificativas
prometidas pelo senhor Diego. No 7º item, convocação do Tesoureiro Municipal Senhor
Davidson Wesley da Fonseca. Assunto: Prestar esclarecimento sobre a quitação da dívida
com a COPASA. O Presidente Alex Batista sugeriu ao Plenário a dispensa do depoimento
do Senhor Davidson devido ao fato de que o Doutor Diego se encontra presente para melhor
esclarecer o mesmo assunto, dispensa que foi aprovada pelo Plenário. No 8º item, palavra
requerida pelo Doutor Diego de Araujo Lima Advogado da Prefeitura Municipal de
Virginópolis. Assunto: Prestar esclarecimento sobre a quitação da dívida com a COPASA.
Convidado a tribuna o Doutor Diego Araujo prestou uma serie de informações pertinentes
ao assunto, informou que as tratativas entre a Prefeitura e a COPASA quando chegarem a
um termo, este acordo será enviado a Câmara Municipal para que seja analisado e
possivelmente aprovado. O Presidente Alex Batista informou a todos que esse acordo
possivelmente é semelhante ao acordo que o Ex-prefeito Hiran Pinheiro apresentou aos
Vereadores e que ia mandar para a Câmara no mês de dezembro de 2016, mas que em
reunião com o Prefeito eleito Boby Leão o mesmo pediu para não concluir o acordo porque
segundo ele não aceitaria acordo nenhum, atendendo a sua solicitação o ex-prefeito Hiran
Pinheiro não fechou naquela ocasião a negociação com a COPASA. Informou mais que
erroneamente como tem sido divulgado a divida não será quitada e sim renegociada. O
Senhor Diego adiantou aos Edis que devido a precariedade do serviço prestado pela
COPASA possivelmente se o acordo a ser realizado não for favorável ao Município o
mesmo poderá rescindir o contrato de concessão. O Vereador Criólo questionou quanto
tempo dura o contrato de concessão do Município. Sendo esclarecido que a concessão tem
mais 10 anos de vigência. O Vereador Ed’Carlos Gomes perguntou como seria a quitação da
divida, foi informado que esta quitação seria em troca de obras e melhorias, e o debito
restante será parcelado dentro do contrato de concessão, ou seja 10 anos. Ao final o
Presidente Alex Batista e a Vereadora Maria Ângela Coelho elogiaram e agradeceram a
disponibilidade do Doutor Diego e questionaram a possibilidade de envio o mais breve
possível da justificativa do Projeto de Lei nº. 13/2017, sendo respondido afirmativamente e
adiantou que o índice proposto pela Prefeitura será plenamente justificado de acordo com a
Lei de responsabilidade fiscal. O Doutor Diego agradeceu os elogios e se colocou a
disposição da Casa. Ato contínuo no 9º item, Convocação da funcionária municipal,
responsável pelo Setor de Recursos Humanos Senhora Elizete Carvalho de Araujo Pereira.
Assunto: Prestar esclarecimentos com relação às portarias, nomeações, contratações do ano
de 2017, bem como apresentação de cópias das documentações pertinentes. O Presidente
Alex informou que a funcionária Elizete Carvalho alegou que por motivos pessoais ela não
poderia comparecer, mas enviou e já se encontra nesta casa toda a documentação pedida
exceto os contratos assinados, mas prometeu envio ainda este mês da documentação
faltante. O Presidente Alex Batista colocou em plenário a necessidade de convocação da
funcionária tendo sido aprovada a não convocação. O 10 º e último item, passou-se para o
momento livre. O Presidente Alex Batista parabenizou o trabalho da funcionária Mariângela

pela presteza no envio de copia dos empenhos da Prefeitura Municipal referente aos meses
de janeiro e fevereiro deste ano. A Vereadora Maria Ângela Coelho solicitou ao Assessor
Jurídico Senhor Higor que lesse oficio enviado pela Vereadora à Câmara a época no ano de
2014 em que denunciava o perigo da construção de uma escola junto a sede da APIVIR
devido ao fato do manuseio de abelhas no local, segundo a Vereadora o oficio lido é bem
claro em alertar do perigo da construção pela proximidade e não ser contra a construção,
aproveitou e propôs a convocação por esta Casa do Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente Senhor Nilson Fidelis e o assunto proposto dentre outros sobre o preço dos
produtos pagos aos agricultores do Município. O Vereador Ed’Carlos Gomes solicitou a
leitura de oficio enviado pelo Executivo Municipal respondendo a indicação solicitada,
oficio que informou a busca de recursos para atender a solicitação e outras demais
solicitações a respeito de reforma e construção de ponte. O Vereador Ed’Carlos Gomes
agradeceu a solicitude do Prefeito, e agradeceu na oportunidade a presença no recinto dos
secretários Nilson e João Paulo. O Vereador Criólo solicitou ao Executivo juntamente com a
Polícia Militar atenção ao problema das crianças que brincam no corrimão da rodoviária. O
Vereador Dim do Trevo parabenizou o Prefeito Boby Leão pelas respostas enviadas aos
Vereadores respondendo as solicitações dos mesmos, disse que é a primeira vez durante o
tempo que se encontra aqui que isto acontece. O Vereador Giovanni Campos elogiou a
atuação do Secretário João Paulo e do Secretário Vander que resolveram prontamente o
problema de lixo que o mesmo presenciou na quadra da Vila Santo Agostinho, na
oportunidade leu oficio em que o Prefeito responde sobre pedido de ampliação de rede de
telefonia celular, oficio este que prometia a busca da solução do pedido. O Vereador Josué
Arruda leu resposta do Prefeito ao seu pedido de construção de campo de futebol na Vila
Santo Agostinho, o ofício continha a promessa de resolução do pedido apesar das
dificuldades de aquisição do terreno. O Vereador Marcos Evangelista agradeceu a presença
do Secretário Nilson e elogiou a sua atuação na gestão da Prefeita Cida, e noticiou a todos
que o Secretário já esta providenciando projetos na área da agricultura na região da Boa
Vista. 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.

