ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA – 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro 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. Aberta a Sessão, conforme item 1º da Pauta distribuição do
Projeto de Lei nº. 32/2017 que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão de Diárias
aos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal com pedido de urgência urgentíssima. Em seguida o Presidente Alex Batista
colocou para o Plenário a solicitação de urgência urgentíssima para a tramitação do
Projeto de Lei, tendo sido negado por maioria de 5 votos. Logo após o Presidente Alex
Batista distribuiu o Projeto de Lei nº. 32/2017 a Presidente da CJLFFR Vereadora
Maria Ângela Coelho. No 2º item da Pauta, distribuição do Projeto de Lei nº. 33/2017
que “Dispõe sobre a criação, acrescento e exclusão de cargos, salários e vagas no
Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais de Virginópolis/MG e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal com pedido de urgência
urgentíssima. Ato contínuo o Presidente Alex Batista colocou para o Plenário a
solicitação de urgência urgentíssima para a tramitação do Projeto de Lei, tendo sido
negado por maioria de 5 votos. Em seguida o Presidente Alex Batista distribuiu o
Projeto de Lei nº. 33/2017 a Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho.
Ato contínuo no 3º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº 31/2017 que
“Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Comunitária da Comunidade
Pedro Paulo e dá outras providências” de autoria do Vereador Giovanni Campos
Coelho. A seguir o Vereador Giovanni Campos pediu a palavra para solicitar a
correção da digitação do Projeto de Lei que inverteu a denominação da associação que
se chama “Associação Comunitária Pedro Paulo da Comunidade dos Paulos”, e pediu
que a correção fosse feita na redação final do Projeto. Logo após o Assessor
parlamentar da Casa procedeu à leitura do Parecer favorável ao Projeto de Lei nº
31/2017 emitido pela CJLFFR. Ato contínuo o Vereador Giovanni Campos fez uso da
palavra para agradecer a presença do Senhor Remer filho do saudoso Renato Pião que
representa a Comunidade nesta reunião, também cumprimentou o Senhor Alan
funcionário da Prefeitura e em nome dele cumprimentou a todos. Em seguida o
Vereador justificou e defendeu para todos os motivos do seu Projeto de Lei. Logo após
o Presidente Alex colocou o Projeto de Lei nº 31/2017 em 1ª discussão e votação tendo
sido aprovado por unanimidade. O Vereador Ed’Carlos Gomes solicitou e o Plenário
aprovou a supressão do interstício legal regimental e em seguida o Presidente Alex
Batista colocou o Projeto de Lei nº 31/2017 em 2ª discussão e votação tendo sido
novamente aprovado por unanimidade. O Vereador Giovanni Campos pediu a palavra
para registrar a presença da Secretária Municipal de Educação Senhora Edvânia e de
seu esposo Célio Moreira funcionário aposentado da CEMIG. Logo após no 4º item,
discussão e votação do Projeto de Lei nº. 30/2017 que “Acrescenta os parágrafos 1, 2,
3 e 4 ao artigo 15 Inciso VI ao Artigo 50 da Lei Municipal nº 1.387/2002 “Lei de uso e
ocupação do solo”, criando a obrigação de arborização nos passeios dos loteamentos
da Cidade de Virginópolis e dá outras providências” de autoria do Vereador Wesley
Maurício de Souza. Ato contínuo o Assessor Doutor Valério procedeu à leitura do
Parecer favorável da CJLFFR ao Projeto de Lei nº. 30/2017 e em seguida o Vereador
Wesley de Souza explanou sobre a importância do projeto de sua autoria e pediu o
apoio dos nobres colegas Vereadores mais uma vez. O Vereador Giovanni Campos

solicitou a palavra para elogiar e parabenizar o Vereador Wesley de Souza pela
iniciativa do seu Projeto de Lei. Ato contínuo o Presidente Alex Batista colocou o
Projeto de Lei 30/2017 em 1ª discussão e votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. O Vereador Ed’Carlos Gomes solicitou e o Plenário aprovou a supressão
do interstício legal regimental e o Presidente Alex Batista colocou o Projeto de Lei nº
30/2017 em 2ª discussão e votação, tendo sido aprovado novamente por unanimidade.
No 5º item, discussão e votação do Veto Parcial as emendas ao Projeto de Lei nº
22/2017 que “Dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária do
Município de Virginópolis” de autoria do Executivo Municipal. Dando seqüência o
Presidente Alex Batista informou a todos que a votação seria por escrutínio secreto
conforme Regimento Interno da Casa e apresentou a todos os presentes as nove
cédulas em branco com as opções a serem marcadas: a favor do veto e contra o veto e
a urna vazia. A seguir a Assessoria procedeu a leitura do Parecer da Comissão
Especial formada para a analise do Veto que emitiu Parecer contrário ao Veto por
maioria dos seus membros. Logo após o Presidente Alex Batista convidou os
Vereadores um a um para exercerem seu voto secreto e em seguida após apuração feita
pela Mesa Diretora, o veto parcial foi REJEITADO por maioria absoluta de cinco
votos. No 6º item convite ao Sr Jackson. Assunto: esclarecimentos sobre o Show feito
por ele na cavalgada de comemoração ao Aniversário da Cidade. O Presidente Alex
Batista informou a todos que o Senhor Jackson não compareceu, e por este motivo não
proporá nova convocação. Logo após no 7º item, discussão e votação do Projeto de
Lei nº. 28/2017 que “Autoriza o Poder Executivo o programa de incentivo á correção
da acidez do solo para o Município de Virginópolis/MG e da outras providências” de
autoria do Poder Executivo Municipal. Ato contínuo o Presidente Alex passou a
palavra para a Assessoria Parlamentar que fez um breve relato da tramitação do
Projeto e informou a todos que os vereadores Alex Batista e Dim do Trevo,
protocolaram emendas ao Projeto de Lei nº 28/2017, uma emenda de autoria do
Vereador Alex Batista suprimindo o Inciso IV do Artigo 4º e uma emenda de autoria
dos Vereadores Alex Batista e Dim do Trevo criando a obrigatoriedade de envio de
relatório mensal à Câmara Municipal pela Prefeitura da relação dos beneficiados pelo
Programa. Em seguida o Presidente Alex propôs ao Plenário com intuito de acelerar a
tramitação do Projeto de Lei, que a reunião fosse interrompida por 15 minutos para
que a CJLFFR emitisse Parecer sobre as já citadas emendas, proposta que foi acatada
pelo Plenário e em seguida o Presidente Alex Batista interrompeu a reunião para que a
CJLFFR se reunisse. Logo após o Presidente Alex reiniciou a reunião e solicitou que a
Assessoria procedesse a leitura dos Pareceres da CJLFFR, que foram emitidos
favoráveis as emendas propostas pelos Vereadores Alex Batista e pelos Vereadores
Alex Batista e Dim do Trevo. Em seguida o Presidente Alex Batista por ser autor das
emendas passou a presidência da reunião ao Vice Presidente Vereador Marcos
Evangelista que em seguida colocou o Projeto de Lei nº 28/2017 em 1ª discussão e
votação com a emenda de nº 1 proposta pelos Vereadores Alex Batista e Dim do Trevo
tendo sido aprovada por unanimidade o Projeto de Lei nº 28/2017 com a emenda de nº
1. A seguir o Vereador Alex Batista solicitou a supressão do interstício legal
regimental e o Plenário aprovou. Logo após o Presidente em exercício Vereador
Marcos Evangelista colocou o Projeto de Lei nº 28/2017 em 2ª discussão e votação
com a emenda de nº1, tendo sido novamente aprovada por unanimidade. Ato contínuo
o Presidente em exercício Vereador Marcos Evangelista colocou em 1ª discussão e
votação a emenda de nº 2 de autoria do Vereador Alex Batista, tendo sido aprovada
por 07 votos favoráveis e um contrário do Vereador Giovanni Campos que justificou
seu voto alegando a necessidade preliminar da analise de solo. O Vereador Alex

Batista disse que não é contrário a analise de solo, mas a exigência antecipada da
mesma pode atrasar a entrega do calcário. A seguir o Vereador Alex Batista solicitou a
supressão do interstício legal regimental e o Plenário aprovou. Logo após o Presidente
em exercício Vereador Marcos Evangelista colocou a emenda de nº 2 em 2ª discussão
e votação tendo sido novamente aprovada por 07 votos favoráveis e um contrário do
Vereador Giovanni Campos. O Vereador Dim do Trevo informou que consultou o
Secretário de Agricultura Senhor Nilson sobre a emenda de sua autoria proposta e o
mesmo a apoiou. O Vereador Giovanni Campos elogiou a iniciativa do Projeto de
correção de solo pelo Secretário de Agricultura e pelo Prefeito Boby. Ato contínuo no
8º item, discussão e votação do Projeto de Lei nº 25/2017 que “Dispõe sobre abertura
de crédito adicional especial no Orçamento do Exercício de 2017 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal. Em seguida o Presidente Alex
Batista passou a palavra ao Assessor Jurídico da Casa que procedeu a leitura do
Parecer emitido pela CJLFFR contrário ao Projeto de Lei em virtude de Parecer
Contábil Jurídico fornecido pelas assessorias técnicas da Casa, que alegaram a
ausência de informação legal necessária das dotações orçamentárias que seriam
anuladas para serem utilizadas na abertura de crédito adicional especial. Após a leitura
do Parecer contrário da CJLFFR o Presidente Alex Batista de acordo com o
Regimento Interno da Casa colocou o mesmo ao Plenário para aprovação ou rejeição.
Pedindo a palavra a Vereadora Maria Ângela Coelho defendeu o Parecer técnico
emitido pela CJLFFR e informou que foi oficiado ao Prefeito para que o mesmo
sanasse a ilegalidade encontrada, antes que a comissão emitisse um parecer, evitando
assim que o Projeto fosse rejeitado prejudicando assim a Comunidade da Vila Santo
Agostinho, informou que a comissão sugeriu a disponibilização de R$ 100.000,00
(cem mil reais) do orçamento da Câmara, informou que este ofício foi enviado ao
Prefeito em 17 de outubro. O Vereador Josué Arruda questionou a boa vontade de
alguns Vereadores da Casa em conseguir uma solução rápida e favorável ao Projeto de
Lei e disse que se houvesse boa vontade o Projeto já estaria em votação a mais tempo,
pois o mesmo se encontra a mais de 40 dias em tramitação. O Presidente Alex Batista
alegou que não houve má vontade da Comissão ou dos Vereadores e sim do Prefeito
que ao ser proposta uma solução viável não se dispôs a acatá-la. O Vereador Ed’Carlos
Gomes defendeu o Parecer da Comissão por ter sido baseado nos pareceres jurídico e
contábil e disse que jamais votaria contra os interesses do povo da Vila. O Vereador
Giovanni Campos pediu desculpas a Vereadora Maria Ângela Coelho por ter se
exaltado na reunião passada e apoiou integralmente as palavras do Vereador Josué
Arruda, solicitou da CJLFFR que apreciasse os projetos de lei na maior brevidade
possível. A Vereadora Maria Ângela Coelho defendeu a atuação da CJLFFR bem
como os Pareceres emitidos pelas Assessorias da Casa. O Vereador Criólo disse que o
Prefeito Boby apesar de enviar todos os seus projetos com pedido de urgência
urgentíssima o mesmo não atende e nem responde aos pedidos muitas vezes urgentes
dos Vereadores. O Presidente Alex Batista disse que o Prefeito Boby tem dotação
orçamentária própria mais do que suficiente para a compra desta área e em seguida
colocou o Parecer contrário da CJLFFR ao Projeto de Lei nº 25/2017 em votação
única, tendo sido o Parecer contrário da Comissão aprovado por maioria de 05 votos,
com os votos contrários dos Vereadores Josué Arruda e Giovanni Campos e uma
abstenção do Vereador Dim do Trevo. No 9° item, convocação da Secretária
Municipal de Educação Senhora Edvânia Maria Coelho Moreira. Assunto: Prestar
esclarecimentos sobre o pagamento das notas de empenho sob sua responsabilidade e
outros assuntos pertinentes a sua pasta. O Presidente Alex convidou à senhora Edvânia
e colocou ao Plenário a palavra para iniciar os questionamentos. O Vereador Wesley

Souza questionou a Senhora Edvânia o porquê a construção da Creche esta paralisada,
tendo sido informado pela Secretária que por questões burocráticas a mesma esta
parada podendo ser comprovada com documentos que estão na Prefeitura. O Assessor
Jurídico da Prefeitura Doutor Diego completou a explicação da Secretária afirmando
que o Governo Federal atrasou o repasse para a continuidade da Creche o que
acarretou na paralisação da obra. O Vereador Wesley Souza, continuou o
questionamento, fazendo referencia sobre a realização de concurso público, tendo sido
respondido pelo Assessor Jurídico que já foi elaborado o termo de referencia, que
segundo o mesmo é a fase preparatória mais difícil do concurso, e que já está em fase
de coleta de orçamento de empresas para realização da licitação para contratação da
empresa para realizar o mesmo. O Presidente Alex Batista, propôs ao plenário envio
de ofício convocando ao dono da empresa que ganhou a licitação da creche para que o
mesmo preste esclarecimentos sobre o andamento da construção, bem como, envio de
ofício à prefeitura requerendo a documentação referente à licitação da referida creche,
o que foi aprovado por unanimidade. O Presidente Alex Batista passou a questionar a
senhora Edvânia Secretária da Educação, que foi quem assinou como liquidante um
empenho sobre a contratação de shows para o aniversário da cidade, tendo sido
questionado se os shows contratados foram realizados no sábado ou domingo, tendo a
mesma dito que não se recorda, o Presidente questionou se os shows do Mauro Lúcio e
do Jajá foram realizado no aniversário da cidade, tendo afirmado que sim. Foi
questionado o porquê existem dois empenhos para pagamento do senhor Mauro Lúcio,
onde ela assina como liquidante, tendo a mesma respondido que terá que verificar no
setor contábil porque da existência dos dois empenhos para pagamento. O Presidente
Alex continuou questionando como foi feito o pagamento das tendas e dos banheiros
químicos para a cavalgada do aniversário da cidade, tendo dito que não sabe responder
o questionamento, informando que existe uma equipe que fica responsável por estes
assuntos. Ainda questionando a Secretária o Presidente citou sobre valor de
R$8.209,00 reais para pagamento dos shows para cavalgada tendo ultrapassado o
limite para dispensa de licitação para contratação do referido objeto, sendo que o
Assessor Jurídico Doutor Diego informou que mantém o posicionamento de que por
serem shows diferentes o limite imposto para lei de licitação não se aplica ao caso. O
Presidente Alex questionou que ate o mês de agosto foram gastos R$12.040,00 reais
com shows, tendo sido respondido pelo Doutor Diego que a atual gestão continuou a
contratar conforme a gestão anterior. O Presidente Alex questionou a Senhora Edvânia
quanto à aquisição de marmitex para funcionários da secretaria de obras utilizando os
25% da educação, tendo sido respondido pela senhora secretária que por orientação do
contador da prefeitura ela poderia proceder com o pagamento das marmitex utilizando
a verba da educação. O Senhor Presidente perguntou sobre o porquê do pagamento das
marmitas sendo que os funcionários estão dentro da cidade, tendo sido informado que
era pra agilizar o andamento do trabalho, tendo dito pela mesma que mesmo sendo
entregue as marmitex os funcionários fizeram horário de almoço. O Presidente Alex
questionou sobre a possibilidade de ir a secretaria juntamente com os demais
Vereadores para conferencia de outras despesas, tendo sido agendado pela Senhora
Secretária para quarta-feira dia 01 de novembro as 14:00hs. A Vereadora Maria
Ângela Coelho questionou sobre como será a contratação das professoras tendo em
vista a não realização do concurso, o que foi respondido pelo Doutor Diego que não
recebeu notícias sobre irregularidades nas contratações dos professores, informou que
a previsão para o resultado final do concurso final de janeiro início de fevereiro de
2018 e que caso ate a presente data não ocorrer homologação do concurso orientará a
contratação por tempo determinado pela ordem de classificação do concurso. O

Presidente Alex colocou ao Plenário permissão para prorrogação da reunião, tendo
sido aprovado. A vereadora Maria Ângela Coelho questionou sobre a compra de
materiais e a distribuição de uniformes escolares e a secretária respondeu que foi feita
uma compra pequena só para suplementar o que já existia na secretária e com relação
aos uniformes houve uma serie de atrasos que inviabilizou a entrega dos uniformes.
Questionada sobre a verba de aproximadamente R$120.000,00 reais que a área de
cultura e turismo recebeu este ano o que foi feito com este dinheiro, a senhora Edvânia
respondeu que não tem informação disponível sobre este assunto, pois há uma equipe
na secretaria responsável por este assunto que poderá esclarecer melhor a questão. A
Vereadora Maria Ângela se disse insatisfeita com a resposta porque a Senhora Edvânia
é responsável pela gestão de tal verba. O Presidente Alex Batista confirmou com a
Senhora Edvânia o dia de quarta-feira próxima para que a mesma preste
esclarecimentos sobre os empenhos que foram pagos em duplicata. Questionado o
Doutor Diego sobre processo licitatório a respeito de eventos do festival, o mesmo
respondeu que não tem nada decidido que será resolvido na próxima semana. O
presidente questionou ao Doutor Diego sobre a suposta quitação da divida com a
COPASA em resposta Doutor Diego disse que há um impasse entre a Prefeitura e a
COPASA, que a negociação foi feita, mas ainda não formalizada, inclusive que a
Prefeitura faz deposito em uma conta judicial em nome da COPASA. O vereador
Josué Arruda elogiou, parabenizou e ressaltou a educação da senhora Edvânia a frente
da secretaria de educação, palavras que foram corroboradas pelos Vereadores Dim do
Trevo e Ed’Carlos Gomes , que também elogiou e agradeceu a presença do Doutor
Diego, disse respeitar as opiniões do Doutor Diego mas fez questão de ressaltar que
tem o dever de prestigiar as opiniões da assessoria da casa. Por fim o Presidente Alex
Batista agradeceu a presença da Secretária Edvânia e do Doutor Diego e finalmente
propôs ao Plenário o envio de oficio ao Prefeito e a Secretária de Educação para
esclarecer a questão dos empenhos que foram pagos, solicitação aprovada pelo
Plenário. A Senhora Edvânia solicitou que se possível, fosse fornecida a mesma cópia
da gravação da reunião. O Presidente Alex acatou o pedido. No item 10º passou- se
para a apreciação da indicação. Indicação 079/2017 de autoria do Vereador Ed’Carlos
Gomes, solicitando ao Poder Executivo que coloque mão única sentido Rua Padre
Félix/Rua São José na Praça Antônio Guedes, rua esta onde se localiza a Panificadora
e Lanchonete Tikórnelio, tendo sido aprovada por todos os Vereadores presentes. O
10º e último item passou-se para o momento livre. O Presidente Alex Batista propôs
ao Plenário envio de oficio a secretaria de saúde para que providencie relatório das
atividades, incluindo consultas e ultrassom que estão sendo realizados pelo médico
psiquiatra contratado, tendo sido aprovado por unanimidade. A Vereadora Maria
Ângela solicitou a convocação do funcionário do setor de obras Senhor Lúcio para
prestar esclarecimentos sobre assuntos da área de sua atuação, tendo sido aprovado por
maioria dos Edis presentes e rejeitado pelos Vereadores Josué Arruda e Dim do Trevo.
O Vereador Wesley Souza solicitou envio de oficio requerendo ao Executivo a
inscrição do Município no Programa Cartão Reforma, pois este programa beneficia a
população em geral, tendo sido aprovado por unanimidade. O Vereador Ed’Carlos
Gomes agradeceu e parabenizou o secretário de obras presente na reunião e solicitou a
possibilidade de melhor atender a questão do local de acesso aos ônibus escolares. O
Vereador Josué Arruda parabenizou ao Senhor Secretário Nilson Fidelis e ao Prefeito
Boby pela aquisição de implementos e trator agrícola por obra de emenda parlamentar
do Deputado Mauro Lopes. A Vereadora Maria Ângela Coelho questionou os valores
propostos de subvenção da Prefeitura ao Hospital São José que não houve reajuste
para o orçamento para o ano de 2018. O Vereador Dim do Trevo aproveitando a

presença do secretário de obras relatou a situação presenciada com relação ao perigo
do recolhimento dos estudantes pelo ônibus escolar, sugeriu a colocação de placas de
estacionamento exclusivo do ônibus escolar para facilitar o acesso das crianças aos
ônibus escolares da Escola Professor Francisco Dias. 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.

