ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 08 (oito) dias do mês de agosto 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, 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 dos Vereadores Marcos Evangelista Filho e
Eduardo Nunes Gonçalves. Dando início a reunião conforme item 1º da Pauta,
distribuição do Projeto de Lei nº. 20/2017 que “Dispõe sobre a proibição do vendedor
ambulante não residente em Virginópolis, comercializar produto ou mercadoria de
qualquer natureza na circunscrição do Município e dá outras providências” de autoria
da Vereadora Maria Ângela Coelho de Magalhães. Logo após o Presidente Alex
Batista encaminhou o Projeto de Lei nº. 20/2017 ao Presidente Suplente da CJLFFR
Vereador Criólo. No 2º item, distribuição do Projeto de Resolução nº. 05/2017 que
“Cria o programa “Memória Viva” e dá outras providências” de autoria da Vereadora
Maria Ângela Coelho de Magalhães. Logo após o Presidente Alex Batista encaminhou
o Projeto de Lei nº. 20/2017 ao Presidente Suplente da CJLFFR Vereador Criólo. Na
oportunidade a Vereadora Maria Ângela Coelho teceu breves palavras sobre os
méritos dos dois Projetos de sua autoria ora apresentados. Ato contínuo no 3º item,
distribuição do Projeto de Lei nº 21/2017 que “Institui o Código Sanitário do
Município de Virginópolis” de autoria do Executivo Municipal em caráter de Urgência
Urgentíssima. Em seguida o Presidente Alex Batista regimentalmente colocou em
votação o pedido de urgência urgentíssima, tendo sido aprovado por unanimidade o
pedido. Logo após o Presidente Alex encaminhou o Projeto de Lei nº. 21/2017 a
Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho. Logo após no 4º item,
distribuição do Projeto de Lei nº 22/2017 que “Institui o Programa Municipal de
Regularização Fundiária de Virginópolis/MG e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em caráter de Urgência Urgentíssima. Em seguida o Presidente
Alex Batista regimentalmente colocou em votação o pedido de urgência urgentíssima,
tendo sido aprovado por unanimidade. Logo após o Presidente Alex encaminhou o
Projeto de Lei nº. 21/2017 a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho.
No 5º item, distribuição do Projeto de Lei nº 23/2017 que “Institui o Programa
Municipal de Regularização Fundiária de Virginópolis e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal. Ato contínuo, o Presidente Alex encaminhou o
Projeto de Lei nº. 23/2017 a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho.
Ato contínuo no 6º item, solicitação de RETIRADA do Projeto de Lei nº 16/2017 que
“Dispõe sobre a criação, alteração e exclusão de cargo, subsídio e vaga no Plano de
Cargos e salários dos Servidores Municipais de Virginópolis/MG e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Na oportunidade o Presidente Alex
Batista informou que o Projeto de Lei nº. 16/2017 já estava em estudo pela CJLFFR,
aguardando maiores informações para prosseguir os tramites da Casa, porém conforme
pedido do Prefeito o Projeto foi retirado. Pedindo a palavra a Vereadora Maria Ângela
Coelho questionou as contratações de pessoal feita pela Prefeitura para preencher os
cargos que agora estão sendo retirados de proposição. O Presidente Alex Batista
opinou que estas pessoas foram contratadas a principio para estes cargos, mas que
estão recebendo por outros cargos já existentes no plano de cargos do executivo
municipal. No 7º item, passou-se para a apreciação das indicações. Indicação
064/2017 de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho, solicitando do Poder
Executivo a reinstalação do relógio/termômetro na Praça do Calçadão, tendo sido
aprovada por unanimidade. Indicação 065/2017 de autoria do Vereador Giovanni
Campos, solicitando do Poder Executivo a instalação de câmeras de segurança (olho

vivo) dentro do perímetro urbano do Município, tendo sido aprovada por todos os
Vereadores presentes. Indicação 066/2017 de autoria do Vereador Giovanni Campos,
solicitando do Poder Executivo a instalação de tubulões nos ribeirões que atravessam a
Cidade, tendo sido aprovada por todos os Edis. Indicação 067/2017 de autoria do
Vereador Criólo, solicitando do Poder Executivo a instalação de placa de sinalização
“PROIBIDO ESTACIONAR – EM HORÁRIO ESCOLAR” em frente ao Colégio da
Comunidade do Bom Jesus da Boa Vista, tendo sido aprovada por todos os Vereadores
presentes. No 7º item, convocação do Funcionário Público Senhor Ramon Rodrigues
Pinto Coelho. Assunto: Prestar esclarecimentos sobre os processos licitatórios números
35/2017, 19/2017, 21/2017, 30/2017, 145/2017 e 51/2017. O Presidente Alex Batista
informou que conforme solicitação feita na ultima reunião, o funcionário foi
convocado para comparecer ou mandar a documentação solicitada. O Presidente
relatou que parte da documentação não foi fornecida, desta forma ele propôs ao
Plenário nova convocação do funcionário Senhor Ramon, bem como solicitar ao
Executivo o envio da documentação de todos os processos de dispensa de licitação
realizados pelo Executivo Municipal neste ano, tendo sido aprovado por unanimidade.
O 8º e último item, passou-se para o momento livre. O Vereador Criólo parabenizou o
funcionário Grego pela aposentadoria e agradeceu-o pelos serviços prestados durante
todos os anos de funcionário público municipal. A Vereadora Maria Ângela Coelho
cobrou da prefeitura a instalação de placas de sinalização com referencia aos locais de
acesso e estacionamento de idosos e portadores de necessidades especiais. O Vereador
Josué Arruda agradeceu aos seus eleitores e amigos pela medalha recebida do Instituto
Tiradentes como segundo Vereador mais atuante e na oportunidade agradeceu a
presença do Secretário de Saúde e elogiou o mesmo pelo trabalho prestado ao
Município elogiou também o trabalho do Prefeito Boby Leão. O Vereador Criólo
reclamou e pediu que fosse fornecido aos funcionários públicos da Comunidade do
Bom Jesus da Boa Vista lanche como fornecido aos funcionários da Usina de
reciclagem e . O Vereador Ed’Carlos Gomes agradeceu o Prefeito pela troca das
lâmpadas de iluminação pública e pediu a troca das lâmpadas do cemitério municipal,
agradeceu seus colegas Vereadores e pediu aos moradores para que colaborem mais
com o horário de coleta de lixo. A Vereadora Maria Ângela Coelho lembrou que os
Vereadores solicitaram o retorno da Placa que dá nome ao antigo prédio da Prefeitura
Municipal “Prédio Prefeito Serafim Coelho de Magalhães” ao seu local original, na
oportunidade procedeu a leitura do oficio enviado a Casa pelo Prefeito Municipal
informando que não é permitido ao Legislativo retorna a placa ao local. Em vista disto
a Vereadora Maria Ângela Coelho solicitou ao Plenário, aprovação de envio de ofício
requisitando a colocação da placa em seu local de origem. O Vereador Giovanni
Campos pediu a palavra e se dispôs intermediar o pedido ao Executivo, a Vereadora
Maria Ângela aceitou a iniciativa do Vereador Giovanni, mas declarou que se tal
iniciativa for negada ela tomará as medidas necessárias para reparar tal injustiça. Na
oportunidade a Vereadora Maria Ângela questionou o repasse previsto no orçamento
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) anuais que ainda não foi repassado para a
Conferência São Vicente de Paulo. O Presidente Alex propôs envio de oficio
solicitando resposta sobre o porque não da realização de tal repasse, tendo sido
aprovado por maioria dos Vereadores e com um voto contrário do Vereador Giovanni
Campos. A Vereadora Maria Ângela fez questão de cumprimentar toda a Diretoria da
Cooperativa dos Produtores Rurais de Virginópolis pela belíssima iniciativa da
Semana do Produtor Rural que foi segundo suas palavras um exemplo de trabalho
cooperativo referencia na região. O Vereador Giovanni Campos também elogiou a
Diretoria da Cooperativa dos Produtores Rurais de Virginópolis, mas fez questão de
ressaltar a ajuda da Prefeitura Municipal na pessoa do Senhor Prefeito e do Secretário

Senhor Vander, também na oportunidade informou sobre a doação de tanque de
resfriamento de leite conseguido pelo Município através do Governo Estadual através
de Deputados do Partido dos Trabalhadores. A Vereadora Maria Ângela relatou a
todos que a Prefeitura esta fazendo uma serie de ameaças ao Hospital São José de
intervenção e a retirada de subvenção, opinou que não é da alçada da Prefeitura
intervir diretamente na administração daquela entidade filantrópica, segundo ela a
Prefeitura teria o objetivo de afastar os dois médicos que atuam a muitos anos naquela
instituição de saúde, e que por fim o objetivo final de tal atitude da Prefeitura seria a
municipalização do Hospital, que segundo suas palavras seria um completo desastre,
propôs a todos que esse assunto seja debatido não só pela Casa, mas pelos funcionários
daquela instituição bem como pela Sociedade através de audiências e reuniões
públicas. O Vereador Giovanni Campos propôs que seja ouvido o Secretário de Saúde
que se encontra presente. O Presidente Alex disse ser contrario ao Regimento Interno
ouvir o Senhor Secretário de Saúde sem estar previamente constada em pauta,
propondo, no entanto ao Plenário a marcação de audiência pública para debater o
assunto levantado para o dia 12 de setembro as 20:00, convidando dentre outros os
Vereadores, o Prefeito Municipal, o Secretário de Saúde, representantes da Diretoria
do Hospital São José, funcionários, médicos, representantes do Ministério Público e a
Comunidade em geral, tendo sido aprovada por unanimidade. O Vereador Giovanni
Campos leu comunicado feito pelo Executivo Municipal a Diretoria do Hospital São
José solicitando a resolução de uma serie de problemas, verificadas pelo Executivo
Municipal quanto a administração daquela entidade. 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.

