ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 09 (nove) dias do mês de maio 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 Eduardo Nunes Gonçalves
e Giovanni Campos Coelho. Dando início à reunião o Presidente Alex Batista fez
constar a presença da Secretária de Assistência Social Senhora Nadja. Em seguida,
conforme item 1º da Pauta, distribuição do Projeto de Lei nº 16/2017 que “Dispõe
sobre a criação, alteração e exclusão de cargo, subsidio e vaga no Plano de Cargos e
Salários dos Servidores Municipais de Virginópolis/MG e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal, Projeto este que o Presidente Alex Batista distribuiu a
Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. No 2º item, convocação do
Chefe de Transporte da Secretaria de Obras o Senhor João Paulo. Assunto:
Esclarecimentos pertinentes à sua pasta. Logo após, o Assessor Higor Costa procedeu
à leitura de oficio que o Senhor João Paulo encaminhou a esta casa, justificando o seu
não comparecimento. Em seguida o Presidente Alex Batista colocou ao Plenário nova
convocação do Chefe do Transporte Senhor João Paulo, no qual o Plenário em sua
unanimidade não viu necessidade para tal convocação. Ato contínuo no 3º item,
discussão e votação do Projeto de Lei nº 10/2017 que “Institui o Programa Educação
Ambiental e Qualidade de Vida nas escolas da rede municipal de ensino” de autoria da
Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães. Dando continuidade, o Assessor
Doutor Higor Costa procedeu à leitura do Parecer favorável da CJLFFR, juntamente
com sua justificativa e o projeto em sua integra. Em seguida o Presidente Alex Batista
passou a palavra para a Vereadora Maria Ângela Coelho proponente do Projeto para
explanar sobre o mesmo. Ato contínuo, o Presidente Alex colocou o Projeto de Lei nº
10/2017 em 1ª discussão e votação tendo sido aprovado por unanimidade. Logo após,
o Vereador Ed’Carlos Gomes solicitou e o Plenário aprovou a supressão do interstício
legal regimental no que foi aprovado, e em seguida o Presidente Alex Batista colocou
o Projeto de Lei nº 10/2017 em 2ª discussão e votação, tendo sido o mesmo aprovado
novamente por unanimidade. Logo após no 4º item, discussão e votação do Projeto de
Lei nº 12/2017 que “Institui a Semana do Meio Ambiente na rede municipal de ensino
público” de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães. Ato contínuo, o
Assessor Doutor Higor Costa procedeu à leitura do Parecer favorável da CJLFFR,
juntamente com o projeto em sua integra e sua justificativa. Em seguida o Presidente
Alex Batista passou a palavra para a Vereadora Maria Ângela Coelho proponente do
Projeto que expôs alguns pontos sobre o projeto e pediu o apoio de seus colegas mais
uma vez. Logo após, o Presidente Alex colocou o Projeto de Lei nº 12/2017 em 1ª
discussão e votação tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Vereador
Ed’Carlos Gomes solicitou e o Plenário aprovou a supressão do interstício legal
regimental no que foi aprovado, e em seguida o Presidente Alex Batista colocou o
Projeto de Lei nº 12/2017 em 2ª discussão e votação, tendo sido o mesmo aprovado
novamente por unanimidade. No 5º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº
14/2017 que “Dispõe sobre alteração de vagas no Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Municipais de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal. Logo após, o Presidente Alex Batista passou a palavra a
Vereadora Maria Ângela Coelho, para que fizesse a justifica do seu pedido de vista,
onde a mesma justificou seu pedido tendo apresentado proposta de emenda supressiva

ao Projeto no sentido de suprimir do quadro constante do Artigo 1º - os números de
vagas referentes ao cargo de Monitor. O Presidente Alex Batista esclareceu que tendo
em vista a emenda apresentada pela Vereadora Maria Ângela Coelho, a emenda
deveria voltar a CJLFFR para que a mesma emita parecer sobre a sua
constitucionalidade. Foi proposto pelo Presidente Alex, a interrupção da presente
reunião no período de 15 minutos para que a Comissão possa se reunir para apreciação
da emenda, o que foi aceito pelo Plenário. Dando continuidade, o Presidente Alex
Batista solicitou que o Assessor Higor Costa procedesse à leitura do Parecer favorável
da CJLFFR. E em seguida, o Projeto de Lei nº 14/2017 foi colocado em 1ª discussão e
votação, na sua forma original e com emenda supressiva, tendo sido aprovado por
cinco votos favoráveis ao Projeto em sua forma original e uma abstenção da Vereadora
Maria Ângela Coelho. Logo após, o Vereador Ed’Carlos Gomes solicitou e o Plenário
aprovou a supressão do interstício legal regimental. Em seguida, o Presidente Alex
Batista colocou o Projeto de Lei nº 14/2017 em 2ª discussão e votação, tendo sido
novamente aprovado por cinco votos favoráveis ao Projeto em sua forma original e
uma abstenção da Vereadora Maria Ângela Coelho, que justificou que a sua abstenção
é pelo fato de não ter informações suficientes sobre o cargo de monitor, não sendo
contra a criação de vagas para o cargo de motorista. No 6º item, passou-se para a
apreciação das indicações. Indicação 046/2017 de autoria do Vereador Criólo,
solicitando do Poder Executivo que a Creche Mariinha Leite não fique fechada em
período de férias, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. Indicação
048/2017 de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho e Vereador Wesley Souza,
solicitando do Poder Executivo que os kits esportivos doados pelo Deputado Durval
Ângelo Andrade, concedidos à Vereadora Maria Ângela Coelho, que em comum
acordo repassa estes kits ao Vereador Wesley de Souza por estar a frente dos esportes,
que sejam doados estes kits, aos times: 01 – Paquetá Futebol Clube: Entregar: Artur
Almeida – Rua João Batista Magalhães nº 384. 02 – São Bento Futebol Clube:
Entregar: Willian Tanure Anastácio da Silva – Rua José Lúcio de Oliveira ou Miller
José da Silva – Córrego dos Antônio / São Bento. 03 – Boa Vista Futebol Clube:
Entregar: Ernando Junior da Cruz – Rua Daniel Coelho nº 328 ou Fernando Rocha
Cardoso Pereira – Córrego dos Camelos. 04 – Três Barras Futebol Clube: Entregar:
Edson David Ferreira – Rua Simão Coelho nº 537 ou Clebio Francisco dos Santos. 05
– Juventus Futebol Clube: Entregar: Lucimar Pinheiro Ribeiro ou Richard Miranda
Gonçalves – Rua 8 nº 65 Bairro Fazenda Tanque, tendo sido aprovada por todos os
Edis. Indicação 049/2017 de autoria do Vereador Ed’Carlos Gomes, solicitando do
Poder Executivo a manutenção e reforma do Cristo, tendo sido aprovada por
unanimidade. No 8º item e último item, passou-se para o momento livre. O Vereador
Josué Arruda parabenizou e agradeceu aos trabalhos do chefe do transporte Senhor
João Paulo e do Fiscal Alan. O Vereador Criólo fez constar a presença da Secretária
Nadja e do Chefe do Transporte João Paulo e agradeceu ao Executivo Municipal pelo
trabalho feito na Comunidade do Soares. A Vereadora Maria Ângela Coelho
parabenizou a Secretária Nadja pela campanha contra a exploração sexual de crianças
e adolescentes, usou ainda a palavra para comunicar que a Câmara tem intenção de
lançar uma campanha do agasalho com o seguinte lema: “Se você tem doe, se não tem
receba”, informou ainda que será organizado um local adequado para o recebimento e
doação dos agasalhos no átrio da Câmara Municipal. O Vereador Wesley Souza
afirmou que continuará utilizando as suas redes sociais para divulgação dos seus
trabalhos inclusive a divulgação de suas indicações quando atendidas pelo Poder
Executivo, afirmou que não cederá a pressão e nem chantagem, finalizou agradecendo

o Poder Executivo pelo calçamento das ruas José Nunes Filho e José Costa no
Paquetá. A Vereadora Maria Ângela Coelho informou que estará lançando informativo
impresso sobre as suas atividades perante o Poder Legislativo. O Vereador Ed’Carlos
Gomes agradeceu o trabalho realizado pelo senhor João Paulo frente a secretaria de
transporte, a Senhora Nadja a frente da secretaria de assistência social e ao Senhor
Denílson Andrade frente ao setor de esporte. O Vereador Marcos Evangelista
parabenizou a Senhora Nadja pela educação e carinho no desempenho da sua função,
teceu também palavras elogiosas aos Senhores Alan Roque e João Paulo Arcanjo. Ao
final o Presidente Alex Batista na oportunidade solicitou ao Senhor João Paulo a
manutenção da estrada da Comunidade do Mexerico tendo em vista a mesma não esta
em boas condições. 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.

