ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINÓPOLIS/MG. Aos 23
(vinte e três) dias do mês de outubro 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, Ed’Carlos Gomes da Silva, Eduardo Nunes
Gonçalves, Maria Ângela Coelho de Magalhães, Josué Arruda dos Santos, Wesley
Mauricio de Souza,
Laudicéo José de Oliveira, Giovanni Campos Coelho, com ausência justificada do
Vereador Marcos Evangelista Filho. 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: Palavra requerida pelo cidadão Robson Batista Coelho, assunto: Valor abusivo
cobrado pelo Executivo referente a utilização das barracas no Festival da Jabuticaba. Nos
termos dos Arts. 249 e seguintes do Regimento Interno, o cidadão fez uso da palavra pelo
tempo regimental de 10 minutos, que foi prorrogado por mais 5 minutos após
concordância do plenário, esclarecendo que não concorda com os valores abusivos
cobrados pela Prefeitura, principalmente pelo fato de cobrar o valor de R$ 1.000,00 mil
reais para que o mesmo possa utilizar seu estabelecimento comercial durante o festival e
acaso não seja efetuado o pagamento não poderá explorar o local. Disse ainda que não
concorda que a referida taxa seja instituída por Decreto, mas sim por lei. Por fim o Sr.
Robson informou que ainda não teve acesso ao citado Decreto. Pelo Vereador Alex
Batista foi informado que a Câmara não possui competência para interferir na citada
matéria, oportunidade em que sugeriu a todos os interessados em explorar as barracas
durante o festival da jabuticaba que busquem reunir-se com o Prefeito no intuito de
reduzir os valores. Pela Vereadora Maria Ângela dito foi que o Prefeito prejudica a
população da cidade e beneficia pessoas de fora ao cobrar valor abusivo pela concessão
de permissão para utilização de barracas durante a realização do Festival da Jabuticaba.
Os Vereadores Laudicéo e Ed´Carlos parabenizaram o Sr. Robson pela iniciativa,
requerendo ao Prefeito que proceda a revisão dos valores cobrados dos cidadãos
virginópolitanos que desejam trabalhar durante o festival da jabuticaba. Passando ao item
02º da pauta, Indicação realizada pelo Vereador Laudicéo José de Oliveira, solicitando ao
Poder Executivo a instalação de luminárias nos postes localizados na rua paralela ao
cemitério do Povoado do Bom Jesus da Boa Vista, que após discussão foi aprovada pela
unanimidade dos Edis. Por fim, passando para o 3º e último item da pauta, momento
livre, oportunidade em que o Vereador Laudicéo manifestou seu repúdio ao corte das
arvores realizado pela Prefeitura no Centro da cidade, esclarecendo que é a favor da
poda, mas não do corte radical das mesmas como foi feito. Requereu ainda o envio de
Ofício ao Sr. João Paulo, Secretário de Transportes do Município solicitando que proceda
ao reparo de buraco existente próximo a casa do fiinho, no Córrego Soares, o que foi
aprovado. Em seguida o Vereador Ed`Carlos requereu o envio de Ofício ao Poder
Executivo cobrando explicações sobre a retirada do poste localizado na rua Padre Bento
Ferreira, sendo que dezenas de moradores estão cobrando uma postura do Executivo
nesse sentido, tratando-se de promessa de campanha, o que foi aprovado. Foi aprovado
também o pedido realizado pelo Vereador Ed´Carlos para que seja realizado a
manutenção na rua Ritalino de Souza, a pedido dos moradores. O Vereador Alex
manifestou sua indignação referente ao fato que até a presente data o Executivo não
realizou a licitação de 20 mil toneladas de massa asfáltica para realização de asfaltamento
e manutenção nas ruas da cidade, sendo que a promessa do Prefeito foi no sentido de que
logo após as chuvas as obras iriam iniciar, contudo até apresente data nada foi feito. Pelo
Vereador Josué Arruda foi solicitado ao Presidente que proceda a instalação de adesivo

institucional no veículo pertencente a Câmara Municipal. A Vereadora Maria Ângela
manifestou seu repúdio em relação ao fato da ausência constante de convite do Executivo
aos Vereadores na participação de assuntos referentes ao Município. Pelo Vereador
Eduardo Nunes foi solicitado o envio de Ofício ao Executivo para que seja realizado a
manutenção e reparos nas lâmpadas da cidade e zona rural, bem como nos fios de energia
na Rua São José em frente a antiga prefeitura, o que foi aprovado. Pelo Vereador Josué
foi parabenizado o Sr. Nilson, Secretario de Agricultura pelo trabalho realizado em prol
da população, sendo que já presenciou o mesmo diversas vezes a noite pelas ruas da
cidade. 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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