ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos
12 (doze) dias do mês de junho 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, Wesley Mauricio de Souza,
Ed’Carlos Gomes da Silva, Marcos Evangelista Filho, Giovanni Campos Coelho,
Eduardo Nunes Gonçalves. Dando início à sessão o Presidente Alex Batista
agradeceu a presença de todos e prosseguiu a reunião conforme o item 1º da pauta,
qual seja: discussão e votação do Projeto de Lei nº: 14/2018 “que cede espaços
físicos de bem público no regime de concessão de uso e dá outras providências”,
Projeto de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Foi realizada a leitura do
parecer emitido pela CJLFFR (Comissão de Justiça, Legislação, Finanças,
Fiscalização e Redação da Câmara Municipal) que opinou favoravelmente ao
Projeto de Lei em sua forma original quanto a seu aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e técnica legislativa, nos termos do Art. 83, inciso I, letra “a” e
Art. 113 do Regimento Interno da Casa. Em seguida, nos termos regimentais, o
Presidente Alex Batista Coelho colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº:
14/2018, tendo o mesmo sido aprovado por votação nominal em 1º e 2º turnos por 07
(sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, após 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. Ato
contínuo passou-se para o item 2º da pauta, convite realizado ao Dr. Elimarcius
Lacerda Costa a pedido do vereador Giovanni Campos, assunto: saúde no Município
de Virginópolis. O Presidente informou que o convidado encaminhou ofício a esta
casa informando sobre a impossibilidade de seu comparecimento, ficando a
disposição para novos convites. Sendo assim, o vereador Giovanni Campos
apresentou novo pedido para comparecimento do Dr. Elimarcius em data próxima a
ser designada, o que foi aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto
contrário. Passando ao item 3º da Pauta, leitura do Ofício nº: 02/2018 de Autoria do
Vereador Giovanni Campos Coelho referente a renúncia da presidência da
AOPSUHIC (Comissão de Administração, Obras Públicas, Serviços Urbanos,
Habitação, Indústria e Comércio da Câmara Municipal de Virginópolis). Após
aprovação do plenário, ficou decidido que a Comissão terá a seguinte composição:
membros titulares: Laudicéo José de Oliveira, Wesley Mauricio de Souza e Josué
arruda de Santos. Suplentes: Maria Ângela Coelho de Magalhaes, Eduardo Nunes
Gonçalves e Giovanni Campos Coelho. Ato continuo item 4º da Pauta, leitura do
requerimento enviado pelo cidadão Wanderlei Carminato, solicitando investigação
sobre suposto superfaturamento e irregularidades durante a realização do 46° festival
da Jabuticaba do Município de Virginópolis do ano de 2017. Respondendo ao
Vereador Giovanni Campos, o assessor jurídico Dr. Bruno informou que a denúncia
recebida será encaminhada as comissões competentes para a devida análise. Em

seguida item 5º da Pauta, convocação ao Sr. Nilson Fidelis, Secretário de
Agricultura do Município de Virginópolis, assunto: esclarecimentos sobre aração de
terras no Município. O Vereador Wesley Mauricio questionou ao convocado sobre os
critérios de utilização da aração de terra, afirmando que diversas pessoas com
condição financeira boa estão utilizando dos serviços. O senhor Nilson informou que
não existe regulamentação no Município relacionado a aração de terras. A pedido do
Presidente da Câmara, o assessor jurídico Dr. Bruno Madeira fez a leitura do Art. 17
da Lei Orgânica, que dispõe: Desde que não haja prejuízo para os trabalhos do
Município, atendidos os critérios de idoneidade e prioridade de solicitação, poderão
ser cedidos a particulares equipamentos motomecanizados, mediante recolhimento
prévio de quantia tabelada para a operação e nunca inferior a oitenta por cento do
preço do mercado, firmando o interessado termo de responsabilidade pela guarda do
equipamento. Após a Leitura do artigo o convidado informou que não possuía ciência
da Lei, mas que a Secretaria de Agricultura já está elaborando projeto de lei
regularizar a matéria. O vereador Alex Batista informou que está acontecendo uma
desigualdade muito grande em relação aos serviços de aração de terras, uma vez que
não está sendo cobrado de todos os usuários pelos serviços prestado. O vereador
Ed´Carlos Gomes fez o uso da palavra e reforçou que o fato das pessoas com
melhores condições financeiras estarem com débitos perante a Prefeitura prejudica
muito a cidade, informando que os vereadores estão a disposição para trabalharem
em prol da população. O senhor Nilson disse que vai entregar dentro de 15 dias a
Câmara a relação integral dos devedores e reforçou o compromisso de encaminhar a
Câmara o projeto de lei que irá tratar sobre a destinação de máquinas e serviços
agrícolas a população. Pelo Vereador Marcos Evangelista foi esclarecido que os
Vereadores estão sempre ao lado da população, a disposição para trabalhar em prol
de uma Virginópolis melhor. O vereador Giovanni Campos questionou ao presidente
da Câmara porque alguns projetos de leis que foram protocolados nesta casa da data
de ontem não foram distribuídos, oportunidade que o presidente informou que os
mesmos serão distribuídos às respectivas comissões na próxima reunião ordinária.
Passando para o último ítem da Pauta, momento Livre. O vereador Ed´Carlos
manifestou sua indignação em relação a postura do executivo Municipal ao divulgar
informações inverídicas e criticar os vereadores, dizendo que a câmara age
contrariamente aos interesses do município. Pela vereadora Maria Ângela dito foi que
a câmara aprovou todos os projetos encaminhados pelo executivo, o que reforça a
responsabilidade dos vereadores com o Município. A Vereadora Maria Ângela
solicitou o envio de Oficio a superintendência estadual de ensino requerendo
informações sobre a autorização de funcionamento da creche no CENEC, bem como
envio de Ofício a Secretaria de Educação requerendo informações sobre o projeto
AEE, o que foi aprovado pela unanimidade dos Edis. 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 Marcia Martins de Almeida.
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