ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA – 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VIRGINÓPOLIS/MG.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2017, as 20:00 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 à reunião, conforme item 1º e único da
pauta passou-se a distribuição e votação do Projeto de Lei nº. 13/2017 que
“Atualiza vencimentos dos servidores públicos municipais de Virginópolis e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Inicialmente o Presidente
Alex Batista cumprimentou o Vereador José Maria de Divinolândia, o exVereador João Urbano e o Vice-Prefeito Sr. Raimundo Hilário e todos os
funcionários públicos municipais presentes. O Presidente Alex Batista usou da
palavra para esclarecer aos presentes que por causa da complexidade do Projeto e
da possibilidade de causar injustiça irreparável aos servidores públicos municipais,
o Projeto de Lei será apenas distribuído a CJLFFR. Ato continuo o Presidente
Alex Batista distribuiu o Projeto de Lei a CJLFFR na pessoa da Presidente
Vereadora Maria Ângela Coelho, que fez um breve esclarecimento das
necessidades de maiores esclarecimentos sobre as questões polemicas do projeto
de lei, principalmente sobre a não abrangência do reajuste a todos os funcionários
da Prefeitura. A Presidente da CJLFFR Vereadora Maria Ângela Coelho pediu ao
Presidente Alex Batista que interrompesse a reunião para que os membros da
comissão tomassem a decisão de convocar autoridades do Executivo Municipal
para prestarem esclarecimentos que se fizerem necessários, colocado pelo
Presidente ao Plenário, a interrupção foi concedida. Em seguida, a Presidente da
Comissão Vereadora Maria Ângela Coelho, comunicou que ficou decidido à
convocação do Secretário de gestão e planejamento Senhor Vander e o convite ao
Prefeito Boby Leão para que o mais rápido possível possam prestar os
esclarecimentos necessários. O Vereador Wesley Souza cumprimentou a todos e
prometeu defender sempre a classe trabalhadora e pediu paciência para que a
Câmara possa analisar cuidadosamente o projeto. Na oportunidade o Vereador
Giovanni Campos convidou 3 funcionários efetivos e 3 funcionários contratados
para se reunirem com o Prefeito amanhã na parte da tarde, para debaterem o
assunto do reajuste. O Vereador Josué Arruda manifestou interesse de acompanhar
a comissão dos funcionários com o Vereador Giovanni para se encontrar com o
Prefeito, manifestação feita também pelos Vereadores Dim do Trevo e Criólo. O
Vereador Ed’Carlos Gomes agradeceu a presença de todos os funcionários
presentes e disse ser injusto o aumento de salário só para parte dos funcionários.
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.

