ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 20 (vinte) dias do mês de junho 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 Senhor Cherme
Fernandes de Oliveira. Assunto: Prestar esclarecimentos a respeito da obra de
calçamento do Morro do São José. Logo após o Presidente Alex Batista informou a
todos que em conversa com o Senhor Cherme Fernandes, o mesmo lhe informou que
já esteve na Câmara no ano de 2016 para explanar sobre a mesma obra e que naquela
época ofereceu todas as informações possíveis sobre a mesma, hoje neste momento a
empresa que executou a obra não existe mais, mas ele se encontraria a disposição caso
algum Vereador necessitasse de quaisquer esclarecimentos. Consultado o Plenário
nenhum vereador se manifestou sobre a justificativa apresentada pelo Senhor Cherme.
No 2º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº 15/2017 que “Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal. Em seguida, o Assessor Doutor Valério procedeu à
leitura do Parecer da Assessoria Contábil da Casa e em seguida do Parecer favorável
da CJLFFR que, no entanto propôs 02 emendas modificativas ao Projeto de Lei nº
15/2017. Ato contínuo o Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº 15/2017
em 1ª discussão e votação, tendo sido o Projeto aprovado por 06 votos favoráveis e 02
contrários inclusive com as emendas: ao Artigo 23, Parágrafo 2º que alterou o índice
original proposto de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento), e a emenda que
modificou o Artigo 48, incluindo o termo “Inciso V” na frase “conforme disposto no
Artigo 167, parágrafo 2º da Constituição”. Em seguida o Vereador Ed’Carlos Gomes
sugeriu e o Plenário aprovou a supressão do interstício legal regimental e logo após o
Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº 15/2017 em 2ª discussão e
votação, tendo sido novamente aprovado sem modificação quanto a primeira votação
por 06 votos a 02. Ato contínuo no 3º item, distribuição do Projeto de Lei nº 19/2017
que “Declara de Utilidade Pública Municipal O Clube de Mães Irmãs Dominicanas e
dá outras providências” de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães.
Dando continuidade o Presidente Alex Batista passou a palavra a Vereadora
proponente que explanou sobre o Projeto e sua necessidade e em seguida distribuiu-o
ao Presidente suplente da CJLFFR Vereador Criólo. O Vereador Giovanni Campos
sugeriu ao Plenário um minuto de silencio em homenagem a Senhora Vânia Marcatti e
o Presidente Alex Batista sugeriu o envio de Moção de Pesar aos familiares no que foi
apoiado por todos os Vereadores. Logo após no 4º item, Sugestão de envio de ofício
solicitando documentação dos Processos Licitatórios nº 35/2017, nº 19/2017, nº
21/2017, nº 30/2017, nº 145/2017 e nº 51/2017 (modalidade inexigibilidade) com seus
respectivos contratos e convocação do Pregoeiro Senhor Ramon Rodrigues Pinto
Coelho, tendo sido aprovado por unanimidade. No 5º item, passou-se para a
apreciação das indicações. Indicação 057/2017 de autoria do Vereador Wesley Souza,
solicitando do Poder Executivo a conserto/manutenção da Antena de sinal aberto e ou
o que se fizer necessário para a melhoria do sinal, tendo sido aprovada por
unanimidade. Indicação 058/2017 de autoria dos Vereadores Wesley Souza e Maria
Ângela Coelho, solicitando do Poder Executivo a liberação de um ônibus para
transporte de alunos do nosso Município à Escola CESEC – Centro Estadual de
Educação Continuada - em Guanhães. Conforme lista de alunos que segue em anexo,
tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. Indicação 059/2017 de autoria

do Vereador Josué Arruda, solicitando do Poder Executivo a abertura da estrada em
sentido a Fazendo do Senhor Zé do Saulo, pegando de frente a Casa do Senhor
Geraldo do Zé do Artur até na escola desta Comunidade, tendo sido aprovada por
todos os Edis. Indicação 060/2017 de autoria do Vereador Marcos Evangelista,
solicitando do Poder Executivo o calçamento do morro do cemitério na Comunidade
do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido aprovada por unanimidade. Indicação
061/2017 de autoria do Vereador Marcos Evangelista, solicitando do Poder Executivo
o calçamento da Rua da Igreja ate o Posto de Saúde na Comunidade do Bom Jesus da
Boa Vista, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. Indicação
062/2017 de autoria do Vereador Dim do Trevo, solicitando do Poder Executivo a
sinalização com pintura, de todos os redentores de velocidade e a colocação de placa
de controle de velocidade no perímetro urbano a pedido de moradores, tendo sido
aprovada por unanimidade. Indicação 063/2017 de autoria do Vereador Giovanni
Campos, solicitando do Poder Executivo a colocação de iluminação pública na Rua do
cemitério na Comunidade do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido aprovada por todos
os Edis presentes. O 6º e último item, passou-se para o momento livre. O Vereador
Criólo fez constar a presença da Secretária de Assistência Social Nadja e do Senhor
Leco e agradeceu-os pela presença continua em todas as reuniões ocorridas. O
Presidente Alex Batista comunicou ao Plenário a retificação da Comissão Especial
para análise do Veto do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria
da Vereadora Maria Ângela Coelho que “Institui o Programa Educação Ambiental e
Qualidade de Vida nas Escolas da Rede Municipal de Ensino”, devido a erroneamente
ter constado em ata a indicação do Vereador Josué no lugar do Vereador Criólo,
ficando, portanto oficialmente constituída a Comissão Especial pelos seguintes
Vereadores: Wesley Souza, Ed’Carlos Gomes e Criólo. O Vereador Josué Arruda
agradeceu em nome da população ao trabalho realizado pelos funcionários da
Prefeitura e pelo Prefeito Municipal nas estradas do Município. O Vereador Wesley
Souza solicitou a Assessoria Jurídica da Casa leitura de Lei Municipal aprovada na
gestão passada que regulamentava ajuda de custo aos alunos do Município que fazem
curso superior fora, disse que esta ajuda era fornecida pela administração passada o
que não ocorre mais. Ato continuo o Assessor Jurídico Doutor Higor procedeu a
leitura da Lei Municipal nº 1.544/2013 que regulamenta o assunto, disse mais que
trouxe o assunto à Casa a pedido dos estudantes. O Presidente Alex Batista colocou ao
Plenário, sugestão de envio de oficio ao Executivo para que esclareça a situação, no
que foi aprovado por unanimidade. O Vereador Ed’Carlos Gomes sugeriu ao
Executivo visita ao túnel sob a Rodovia que passa em frente a Vila Santo Agostinho
para que o mesmo providencie junto ao DER vistoria e conseqüentemente resolução da
precária manutenção do local. O Vereador Wesley Souza questionou a falta de
medicamentos nos postos de saúde do Município e parabenizou o Time de Futebol da
Comunidade do São Bento pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol. O
Presidente Alex Batista confirmou a informação do Vereador Wesley Souza quanto à
falta de medicamentos que esta acontecendo novamente e disse que o Município tem
que gastar 15% do orçamento com a saúde, ou seja, segundo suas palavras, existe
dinheiro suficiente para fornecer medicamentos de forma regular, relatou denuncia de
cidadãos virginopolitanos a respeito das condições precárias da Casa de apoio em Belo
Horizonte. O Vereador Wesley Souza relatou que recebeu informação do Prefeito
Boby que apesar da alegada urgência com relação ao Projeto de Lei que autorizava a
contratação de motoristas e monitores apenas 01 motorista foi contratado. O Vereador
Giovanni Campos também parabenizou a Comunidade do São Bento pelas conquistas
esportivas, também parabenizou a Comunidade das Três Barras, parabenizou ao
Prefeito Boby por ter conseguido a doação de 01 alqueire de terra por parte da

CENIBRA, informou que a Prefeitura com a ajuda da Cenibra esta tomando
providencias com relação ao desabamento do telhado ocorrido na casa da Dona Edi. O
Vereador Ed’Carlos Gomes parabenizou ao Time do São Bento de Futebol e
agradeceu ao Prefeito Boby, ao Senhor José Ângelo, ao técnico do time Senhor
Tanure, ao Denilson e aos demais colaboradores do torneio. A Vereadora Maria
Ângela Coelho agradeceu aos seus colegas Vereadores pelo apoio e aprovação de
todos os Projetos de Lei por ela propostos, agradeceu também a colaboração da
assessoria da casa bem como dos seus funcionários. O Presidente Alex Batista propôs
ao Plenário envio de oficio ao Executivo propondo a fixação da placa com os dizeres
“Prédio Prefeito Serafim Coelho de Magalhães”, que segundo informou o Presidente
foi inadvertidamente removida do local onde se situava a Câmara Municipal, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. O Vereador Dim do Trevo parabenizou o
Prefeito Boby e seu secretariado pelos brilhantes serviços prestados ao Município, que
esta trabalhando com ética, competência e honestidade, justificou a abertura das vagas
de motorista que segundo suas palavras foram pedidas para serem preenchidas assim
que necessário. O Vereador Josué Arruda leu mensagem enviada pelo secretário de
saúde Senhor Sormanny informando que esta resolvendo os problemas da casa de
apoio. Diante desta informação o Presidente Alex propôs ao Plenário a convocação do
Secretário de Saúde para que esclareça as questões levantadas, no que foi aprovada por
unanimidade para a próxima reunião do dia 08 de agosto de 2017. O Presidente Alex
propôs ao Plenário envio de oficio ao Executivo pedindo explicações documentais
acerca das reformas que estão sendo feitas pela Prefeitura na CNEC, com intuito de
providenciar a Creche, disse ser importante essas explicações porque dinheiro público
esta sendo gasto em um imóvel particular, sendo portanto necessário prestar todos os
esclarecimentos, acerca da legalidade da iniciativa, tendo sido aprovado por todos.
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.

