ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 22 (vinte e dois) 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, Laudicéo José de Oliveira, Eduardo Nunes Gonçalves, 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 Ed’Carlos Gomes da Silva.
Dando início a reunião conforme item 1º da Pauta, palavra requerida pela Secretária
Municipal de Assistência Social Senhora Nadja Oliveira Coelho do Amaral. Assunto: Prestar
informações sobre o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. O
Presidente Alex Batista informou que a Secretária Senhora Nadja foi aquiescida do horário e, no
entanto não se encontra presente, passando para o 2º item da pauta. O Vereador Giovanni
Campos solicitou ao Presidente que colocasse em votação ao Plenário, a permissão da oitiva da
Senhora Nadja alterando a ordem da pauta, pediu parecer da Assessoria sobre a possibilidade. A
Assessoria Jurídica manifestou que segundo o Regimento Interno, cabe apenas ao Presidente
Alex Batista decidir questão de ordem relacionada ao Regimento Interno da Casa. Os
Vereadores Giovanni Campos e Dim do Trevo discordaram do Presidente ao não aceitar a
alteração da ordem do dia para que pudesse ser ouvido a Secretária Nadja. O Presidente Alex
Batista justificou a sua recusa, pois segundo ele vários funcionários convocados já se atrasaram
para prestar declarações a Casa desrespeitando o Poder Legislativo e que a atitude é necessária
para que se respeite os horários estabelecidos pela Câmara. O Vereador Giovanni Campos
propôs que na próxima reunião em que a Senhora Nadja vai comparecer o horário marcado para
o seu depoimento seja as 20:00hs para que a população possa ouvir as informações que são de
interesse geral. O Presidente Alex Batista colocou ao Plenário a sugestão, que foi aprovada. No
2º item, palavra requerida pelo Presidente da CDL Senhor Marcos Pinheiro de Carvalho.
Assunto: Prestar informações sobre a regularização do Comércio Ambulante. O Senhor Marcos
Pinheiro manifestou-se de forma veemente contra a falta de regulamentação quanto aos
ambulantes de fora do Município, que não pagam impostos, nem taxas e nem empregam
cidadãos virginopolitanos. Os Vereadores Maria Ângela Coelho, Wesley Souza, Criólo e
Giovanni Campos participaram da discussão, elogiaram e apoiaram a iniciativa da CDL na
presença do seu Presidente Senhor Marcos Pinheiro. O Vereador Wesley Souza solicitou ao
Presidente Alex Batista envio de oficio ao Executivo, para que seja informado a esta Casa se já
existe alguma lei que regulamenta venda de produtos por ambulantes, no que foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo no 3º item, distribuição do Veto ao Projeto de Lei nº 17/2017 que
“Dispõe sobre a realização de palestras sobre o uso sustentável e racional da água para alunos da
rede municipal de ensino fundamental da Cidade de Virginópolis/MG” de autoria da Vereadora
Maria Ângela Coelho de Magalhães. Logo após o Presidente Alex Batista seguindo o
Regimento Interno constituiu a Comissão Especial para análise do Veto ao Projeto de Lei nº
17/2017. Em seguida consultado o Plenário, a comissão foi formada pelos seguintes Vereadores:
Giovanni Campos, Criólo e Josué Arruda. O Presidente Alex Batista fez questão de constar em
ata a presença dos Secretários Municipais Senhora Nadja, Senhor Sormanny, Senhor Nilson e
do Assessor Jurídico da Prefeitura Doutor Diego e demais presentes. Logo após no 4º item,
discussão e votação 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. Em seguida o Assessor Parlamentar Dr. Valério procedeu à
leitura do Parecer favorável da CJLFFR e de todo o teor do Projeto em questão. Logo após o
Presidente Alex Batista passou a palavra a Vereadora Maria Ângela Coelho que fez uma breve
explanação sobre os objetivos e a necessidade da aprovação do Projeto de sua autoria. O
Vereador Giovanni Campos parabenizou a entidade do Clube de Mães e externou seu apoio ao
Projeto. Em seguida o Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº 19/2017 em 1ª
discussão e votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. O Vereador Josué Arruda

solicitou e o Plenário aprovou a supressão do interstício legal regimental e o Presidente Alex
Batista colocou o Projeto de Lei nº 19/2017 em 2ª discussão e votação tendo sido novamente
aprovado por todos os Edis presentes. No 5º item, discussão e votação do Projeto de Resolução
nº 05/2017 que “Cria o Projeto “Memória Viva” e dá outras providências” de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Ato contínuo, o Assessor Parlamentar Doutor Valério procedeu
à leitura do Parecer favorável ao Projeto de Resolução e em seguida a Vereadora Maria Ângela
Coelho defendeu os méritos do Projeto de Resolução ao argumentar que a iniciativa vai
resguardar memória de Virginópolis ao eternizar em áudio e vídeo a história dos
virginopolitanos e de sua sociedade. Em seguida o Presidente Alex Batista colocou o Projeto de
Resolução nº 05/2017 em 1ª discussão e votação tendo sido aprovada por cinco votos favoráveis
e uma abstenção do Vereador Dim do Trevo. Logo após o Vereador Josué Arruda propôs ao
Plenário a supressão do interstício legal regimental no que foi aprovado. Em seguida o
Presidente Alex colocou o Projeto de Resolução nº 05/2017 em 2ª discussão e votação, tendo
sido novamente aprovada por 05 votos favoráveis e 01 abstenção do Vereador Dim do Trevo.
Logo após no 6º item, discussão e votação do Veto ao 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. O Assessor Doutor Valério
procedeu à leitura do Veto ao Projeto e sua justificativa juntamente com a leitura do Parecer da
Comissão Especial do Veto que emitiu parecer favorável ao Veto proferido pelo Executivo
Municipal por maioria de votos vencido o voto do Vereador Wesley Souza. Logo após o
Presidente Alex colocou o Veto ao Projeto de Lei nº 10/2017 em votação por escrutínio secreto
conforme Regimento Interno, apresentou as cédulas em branco para votação e convidou aos
Vereadores presentes um a um para realizarem seu voto. Antes de iniciar a votação, a Vereadora
Maria Ângela Coelho defendeu a sua iniciativa e lamentou o veto proferido pelo Executivo.
Participando da discussão o Vereador Giovanni Campos defendeu o veto do executivo ao alegar
as questões jurídicas pertinentes ao caso. O Vereador Wesley Souza defendeu a derrubada do
veto, alegando que o único motivo do Executivo ao propor o veto seria perseguição política a
Vereadora Maria Ângela. O Vereador Criólo alegou que todo projeto gera despesa pequena ou
grande. O Vereador Alex Batista disse que falta bom senso ao Prefeito ao vetar projetos de lei
de interesse da população alegando a geração de despesas, que são insignificantes. Em seguida,
após a votação por escrutínio secreto foram apurados os votos e o veto ao Projeto de Lei nº
10/2017 foi mantido por 04 votos favoráveis e 03 contrários ao veto. No 7º item passou-se para
a apreciação das indicações. Indicação 068/2017 de autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho,
solicitando do Poder Executivo a instalação de placas informativas nos pontos turísticos do
Município como na escadaria, Cristo, Igreja Matriz, Clubes, Capelinha de Nossa Senhora,
Cachoeiras, pesque-pagues etc, tendo sido aprovada por unanimidade. O Vereador Giovanni
Campos elogiou a iniciativa da Vereadora Maria Ângela Coelho e aproveitou a oportunidade
para elogiar a administração municipal especialmente o Prefeito Boby. Indicação 069/2017 de
autoria da Vereadora Maria Ângela Coelho, solicitando do Poder Executivo que faça um
mutirão com a equipe da limpeza no Cemitério Municipal, especialmente nos passeios entre os
sepulcros, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. Em seguida no 8º item,
convocação do Funcionário Público Senhor Ramon Rodrigues Pinto Coelho. Assunto: prestar
esclarecimentos sobre os processos de licitações principalmente os processos de dispensas de
licitação realizadas durante o ano de 2017. O Presidente Alex Batista informou aos Vereadores e
demais presentes que hoje, as 19:00hs o funcionário através de telefonema informou sua
impossibilidade em comparecer na reunião, desta forma o Presidente Alex colocou ao Plenário,
atendendo sugestão do Vereador Giovanni Campos, nova convocação do funcionário Senhor
Ramon Rodrigues Pinto Coelho, bem como o fornecimento de cópia de todos os processos
licitatórios dos dois últimos mandatos alem dos processos licitatórios já pedidos na ultima
convocação e convite a Assessoria Jurídica da Prefeitura para a participarem da próxima reunião
ordinária do dia 05 de setembro de 2017, tendo sido aprovada por todos os Edis presentes. O 9º

e último item, passou-se para o momento livre. O Presidente Alex solicitou e o Plenário
aprovou o envio de oficio ao Executivo Municipal solicitando cópia do convenio da Prefeitura
com o CISEN. O Vereador Dim do Trevo defendeu o Prefeito Boby quanto a polemica
levantada em torno do problema do Hospital São José alegou que o Prefeito apenas quer a
regularização dos contratos daquela entidade. A Vereadora Maria Ângela Coelho anunciou que
o Governo Estadual esta lançando um projeto de asfaltamento de vias públicas e que através de
Deputados do Partido dos Trabalhadores o Município de Virginópolis deve ser contemplado
com aproximadamente 8km de asfalto, que talvez seja colocado no distrito do Bom Jesus da
Boa Vista. O Vereador Giovanni Campos informou a Vereadora Maria Ângela Coelho que a
reinstalação da placa do Prefeito Serafim Coelho no antigo Prédio da Prefeitura foi autorizada
pelo Executivo Municipal e esta a disposição da Senhora Vereadora. O Vereador Wesley Souza
solicitou ao Executivo Municipal através de oficio a inclusão de subvenções ao Clube Atlético
Manchester e Celeste Esporte Clube no orçamento para o ano de 2018, questionou a falta de
apoio da Prefeitura Municipal ao Manchester em relação a participação do time no Campeonato
Regional, alegou que existe recurso para apoio ao esporte, justificou tal pedido pois o esporte é
fundamental para a nossa juventude, o envio dos ofícios foi aprovado pela maioria dos
Vereadores e uma abstenção do Vereador Giovanni Campos. 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.

