ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos
18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2018, às 19:00 horas, em nome de DEUS,
foi declarada aberta a sessão, com número regimental de parlamentares, presentes os
seguintes vereadores: Alex Batista Coelho, Laudicéo José de Oliveira, Josué Arruda
dos Santos, Maria Ângela Coelho de Magalhães, Giovanni Campos Coelho, Wesley
Mauricio de Souza, Ed’Carlos Gomes da Silva, Marcos Evangelista Filho e Eduardo
Nunes Gonçalves. Dando início à sessão o Presidente Alex Batista agradeceu a
presença de todos e prosseguiu a reunião passando para o item 1º da pauta, qual seja:
solicitação de uso da palavra requerida pelo cidadão virginopolitano Otacílio Martins
de Amorim, assunto: patrolamento de estradas, sendo que o mesmo não compareceu.
Passando para o item 2º da pauta, convocação da Secretária de Educação Senhora
Edvânia Maria Coelho Moreira, para prestar esclarecimentos sobre contratações de
servidores e de mais assuntos de sua competência. Pelo Senhor Presidente foi dito
que a Secretaria enviou Ofício informando sob a impossibilidade de comparecimento
na presente data. Passado a palavra ao Vereador Wesley o mesmo manifestou a
intenção em enviar Ofício a Secretaria de Educação requerendo cópia do novo
contrato que será celebrado com os Professores da rede Municipal de ensino, o que
foi aprovado por unanimidade. A Vereadora Maria Ângela endossou as palavras do
Vereador Wesley aduzindo ser de extrema necessidade que o Poder Executivo
esclareça o motivo das referidas rescisões e novas contratações com prazos
incomuns. Item 3º da pauta, convocação do Secretário de Saúde Senhor Sormanny
Leão para prestar esclarecimentos sobre Projetos de Lei de suplementação
orçamentária na secretaria de saúde e demais assuntos de sua competência.
Inicialmente o Secretario respondeu a indagações e prestou esclarecimentos sobre
questionamentos feitos pelo Vereador Laudicéo José. Em seguida, versando sobre a
UBS – Unidade Básica de Saúde do bairro Paquetá, o Vereador Wesley Maurício
demonstrou toda sua preocupação com o estado da obra que encontra-se interditada,
requerendo do Secretário de Saúde e do Poder Executivo a correção urgente das
falhas e a re-inauguração da obra, proporcionando aos cidadãos melhores condições
de atendimento. Em resposta, o Sr. Sormanny disse que no momento está
impossibilitado de prestar informações sobre a UBS, haja vista que o referido assunto
não estava inserido no Ofício convocatório. Pelo Vereador Wesley e Vereador Alex
dito foi que no Ofício que dispunha sobre a convocação constava expressamente que
o Secretario deveria prestar esclarecimentos sobre demais assuntos de sua
competência, sendo matéria de extrema relevância para a população virginópolitana
que necessita obter esclarecimentos de quando a UBS voltará a funcionar. Ficou
decidido ainda que será enviado Ofício ao Executivo solicitando informações
detalhadas sobre a situação da UBS. O Vereador Ed´Carlos informou que a Câmara
sempre trabalha em prol da população virginópolitana e não mede esforços para
aprovar os projetos enviados pelo Executivo. Os Vereadores Josué Arruda, Eduardo
Nunes e Giovanni Campos parabenizaram o Secretário de Saúde Sormanny pelo
excelente trabalho prestado. Pelo Vereador Eduardo Nunes dito foi que está faltando
harmonia e diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo. Por fim o Sr. Sormanny
agradeceu a presença em nome de toda a equipe da Secretaria de Saúde e colocou-se
a disposição dos Vereadores. Item 4º da pauta, qual seja, apreciação, discussão e
votação do Projeto de Lei nº: 033/2018 que “Cria o programa Municipal de
Mecanização Agrícola do Município de Virginópolis- PROMEAGRI e das outras
providências.” O Dr. Bruno Madeira, Assessor Jurídico da Câmara procedeu a leitura

do parecer emitido pela CJLFFR da Câmara Municipal que nos termos do Art. 83,
inciso I, letra “e” e Art. 112 e seguintes do Regimento Interno que opinou
favoravelmente ao Projeto de Lei quanto a seu aspecto constitucional, legal, jurídico,
regimental e técnica legislativa, entretanto, foram apresentadas 02 (duas) emendas
modificativas aos Arts. 8º e 15º e uma emenda supressiva ao parágrafo único do Art.
8º. A vereadora Maria Ângela, na condição de Presidente da CJLFFR explicou que as
emendas propostas visam adequar o Projeto a realidade econômica dos agricultores
do Município. Em seguida, nos termos regimentais, o Presidente Alex Batista Coelho
colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº: 033/2018, tendo o mesmo sido
aprovado com suas respectivas emendas, por votação nominal em 1º e 2º turnos pela
unanimidade dos Edis presentes, com permissão do plenário em relação ao pedido de
supressão do interstício legal regimental requerido pelo Vereador Ed´Carlos, nos
termos do Art. 156, § 6º do Regimento Interno. Por fim, passou-se para o momento
livre, item 4º da pauta, oportunidade em que a unanimidade dos Edis decidiu pelo
envio de moção de pesar aos familiares do Ex-Vereador Sr. César Lacerda pelo
falecimento de seus filhos José Geraldo e Elaine. Nada mais havendo a constar, o
Presidente declarou em nome de Deus encerrada a reunião, devendo esta ata, após
lida, acaso aprovada será assinada, secretária ad’hoc Marcia Martins de Almeida.
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